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Johdanto 
 

Hollantilaisten kansallislaji 

Hollantilaiset toivat maratonluistelun Suomeen. Maratonluisteluksi kutsutaan luistelumatkoja, jotka 

ovat pidempiä kuin pisin kilpailtava pikaluistelumatka 10 000 m.  

Hollannin luisteluperinteet yltävät jopa 1800 -luvulle. Vuonna 1909 järjestettiin ensimmäinen De 

Friesche Elfstedentocht (Frieslandin yhdentoista kaupungin luistelu) Pohjois-Hollannin jäätyneillä 

kanaaleilla 200 km:n pituisena luistelukilpailuna. Nimen mukaisesti luistelureitti kulkee 11 kaupun-

gin läpi. Ajanjaksona 1909 - 1997 Elfstedentocht on järjestetty kaikkiaan 15 kertaa. Hollantilaisten 

innokkuudesta luisteluun antaa parhaiten kuvan Elfstedentocht’in osallistujamäärän rajoittaminen 

16 000 luistelijaan. Päivä on suuri kansallinen juhlapäivä, jolloin koulut ovat kiinni ja kaikki ovat 

joko luistelureitin varrella tai televisioiden äärellä. Voittaja on suuri kansallissankari ja tienaa elan-

tonsa pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Hollannin kanaalien jäätyminen epävarmaksi – suunta pohjoiseen ! 

1960 -luvulla Elfstedentocht’in jokavuotinen järjestäminen alkoi jo tulla epävarmaksi. Järjestelyor-

ganisaatio on olemassa ja se on hälytysvalmiudessa mikäli kanaalit alkavat jäätyä saaden kisan pys-

tyyn tarvittaessa 24 tunnissa. Tietyt luistelupiirit Hollannissa halusivat kuitenkin varmistaa  joka-

vuotisen koitoksen luonnonjäällä ja niin syntyi vaihtoehtoinen yhdentoista kaupungin luistelu, jonka 

takana on säätiö. Tämä säätiö järjesti ensimmäisen Alternatieve Elfstedentocht’in vuonna 1974 Nor-

jassa, 1975 kisat peruttiin. Ja silloin heräsivät myös virkeät suomalaistoimijat Hollannissa, Finnair 

ja MEK, perustaen Finse Meren Marathon (Suomen Järvimaraton) -yhdistyksen ja saivat tapahtu-

man Suomeen. Alkuun 1976 - 1982 tapahtuma oli melkein vuorovuosina Lahdessa ja Oulussa, vä-

lillä 1983 USA:ssa ja ensimmäisen kerran Kuopiossa 1984. 

 

Miksi Kuopioon? 

Talvet alkoivat olla epävarmoja myös Suomessa, joten ainakin Lahtea pohjoisemmaksi piti päästä. 

Oulussa luistelu tapahtui meren jäällä, jossa olosuhteet ovat tuulisen ankarat. Hollantilaiset mielivät 

varmoihin talvisiin olosuhteisiin järvenjäälle. 

Ja niinpä kesällä 1983 tiedusteltiinkin olisiko Kuopio halukas järjestämään maratonkilpailut Kalla-

veden järvenjäällä. Kuopio otti heti asian omakseen, vaikka laji oli täysin tuntematon ja luistelurato-

jen rakentaminen järvenjäälle pikaluistelijoille tiedettiin suureksi urakaksi. 

Tokihan Kuopiolla löytyy omat perinteensä luisteluun. Kuopion Luisteluseura on perustettu jo v. 

1900 ja Linnanlahden luistelurata on ollut erittäin ahkerassa käytössä vuodesta 1936 lähtien läpi 

vuosikymmenten aina 2007/2008 saakka, jolloin sen päivät olivat luetut, sillä rata jäi rakentamisen 

alle. Ja onhan kuopiolaisilla meriittejä sekä pika- että taitoluistelupuolella, eikä kilpailujen järjestä-

minen ole täällä mikään uusi ilmiö, sillä Kuopion Väinölänniemellä järjestettiin mm. vuonna 1955 
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pikaluistelun naisten MM-kilpailut, jossa tähtenä loisti kuopiolainen MM- ja Olympiamitalisti Eevi 

Huttunen. Eevi Pirinen (o.s. Huttunen) poistui keskuudestamme 3.12.2015 yli 93- vuoden ikäisenä. 

 

Kunnianhimoinen 50 km:n rata Kallavedelle 

Jo heti ensimmäisellä Kuopion Luistelumaratonilla 1984 oli yli 400 osallistujaa. Kuopiolaiset otti-

vat tapahtuman heti omakseen, sillä se oli alusta pitäen suunniteltu ja tehty vastaamaan sekä kuo-

piolaisten että myös kauempaa tulevien kuntoluistelijoiden tarpeita. Luisteluradan pituus oli huikea 

50 km ja sitä käytettiin pidemmille kilpailumatkoille 200 km, 100 km ja 50 km.  Luistelumatkat  25 

km ja 10 km luisteltiin lyhyemmillä radoilla. 

Yleisöä kerrotaan olleen noin 10 000 henkeä ja erilaisia oheisohjelmiakin oli järjestetty varsin run-

saasti. Ensimmäisinä Kuopion Luistelumaratonin järjestäjinä mainitaan Finnair, MEK, Suomen 

Luisteluliitto ja Kuopion Matkailupalvelu. Tapahtuma onnistui kaikin puolin hyvin ja hollantilaiset 

olivat tyytyväisiä luisteluolosuhteisiin. Niinpä seuraavana talvena oli vuorossa Kuopion II Jäämara-

ton. 

Nimen muutos johtui siitä, että luistelun rinnalle tapahtuman lajeiksi oli otettu myös jäähiihto ja -

hölkkä. Hiihto ja hölkkä olivat ohjelmassa vain tuon yhden tapahtuman ajan, koska todettiin, että 

parempi keskittyä yhteen urheilulajiin ja kehittää tapahtumaa sen ympärillä. 

Kuopiolaisia ja suomalaisia puraisi maratonluistelun kärpänen ja laji alkoi kehittyä Suomen Luiste-

luliiton ja sen seurojen piirissä. Kuopion Luisteluseurastakin kehittyi muutamassa vuodessa merkit-

tävä maratonluisteluseura taitoluistelun ja pikaluistelun ohella. Tapahtuman vastuullisena järjestäjä-

nä vuodesta 1985 alkaen toimi useita vuosia Kuopion Matkailupalvelu Oy. 

 

Finland Ice Marathon’in huikea kehitys ja 1,5 peruttua kisaa    

Tapahtuman nimi muutettiin vuonna 1986 Finland Ice Marathoniksi, koska oltiin sitä mieltä, että 

maailmalla tuntematon Kuopio olisi parempi korvata tunnetulla Finland-sanalla. Joka tapauksessa 

tapahtuma kasvoi vuosi vuodelta sekä osallistujamäärältään että yleisömäärältään ollen huipussa 

1988, jolloin luistelijoita oli peräti 1 500 ja yleisöä kymmenkertainen määrä. Tämän innostamana 

vuoden 1989 tapahtumaa tehtiin jopa mielettömällä innolla ja sydämenpalolla. Tekniset järjestelyt 

luisteluratojen ja kisastadionin osalta suunniteltiin aivan huippuunsa, samoin ajanotto ja kilpailujen 

aikainen huolto järjestettiin aukottomaksi, oheisohjelmaa yleisön viihtymiseksi oli tilattu aamusta 

iltaan. Oli pelejä ja kilpailuja, näytöksiä maassa ja ilmassa, jääshow illuusiotemppuineen ja tietysti 

ilotulitus.  

Vuoden 1989 kilpailujen ja tapahtuman oli tarkoitus olla myös näyteikkuna tulevaan, sillä jo alku-

talvesta oli tehty kansainvälinen päätös, että Kanadan Ottawassa saman vuoden helmikuussa järjes-

tettyjen Maratonluistelun epävirallisten MM-kilpailujen jälkeen oli Kuopio vuorossa 1990. Kaikesta 

suunnittelusta ja valmistautumisesta huolimatta Finland Ice Marathon/Alternative Elfstedentocht 

jouduttiin perumaan liian lämpimän sään vuoksi. 

Välittömästi perutun tapahtuman jälkeen alettiin kuitenkin uudella innolla järjestämään 

vuoden 1990 tapahtumia, olihan järjestettävänä kaksi kilpailua. Epävirallisen MM-kilpailun, joka 

sai kansainvälisen nimen Marathon Skating World Games 100 km, järjestäminen otettiin todella 

vakavasti ja sitä markkinoitiin myös kaikkiin maihin, joissa oli lajiharrastusta. 

Keskiviikkona 14.3.1990 luisteltiinkin aivan loistavissa olosuhteissa Kallavedellä uusi epävirallinen 

ME 2.46.18 hollantilaisen Richard van Kempenin toimesta järvenjäärataluistelun 100 km:n matkal-

la. Kilpailijoita oli Hollannista, Ruotsista, Länsi-Saksasta, Neuvostoliitosta ja Suomesta. Kun torstai 

koitti, niin sää alkoi lämmetä todella nopeasti ja vettä kerääntyi radoille. Niin vaan sitten kävi, että 

hollantilaissuomalainen organisaatio teki raskaan päätöksen peruuttaa Finland Ice Marat-

hon/Alternative Elfstedentocht edellisenä iltana ennen lauantain kisapäivää. 

Kahden peräkkäisen vuoden peruuntumiset aiheuttivat sen, että hollantilaiset siirtyivät pohjoisem-

paan Rovaniemelle luistelemaan Ounasjoen jäälle. 
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Kuopiossa kuitenkin jatkettiin tapahtuman järjestämistä 1991 sekä Finland Ice Marathon että World 

Games 100 km:n osalta, johon osallistuikin runsaasti hollantilaisia, sillä se oli ajoitettu sopivasti 

pari päivää ennen Alternative Elfstedentocht’ia Rovaniemellä. 

Tapahtumat onnistuivat kaikin puolin erinomaisesti myös sään ja jäätilanteen suhteen sillä ne järjes-

tettiin jo maaliskuun alussa. 

 

Järjestelyvastuu siirtyi Kuopion Luisteluseuralle     

Näihin onnistuneisiin tapahtumiin olikin Kuopion Matkailupalvelun hyvä lopettaa ja siirtää järjeste-

lyt Kuopion Luisteluseuralle, joka on vastannut järjestelyistä 1992 alkaen aina 2008 saakka. Välillä 

KuLS:lla oli joitakin vuosia tietyntyyppinen alihankintajärjestelysopimus. 

Luisteluseuran myötä tapahtuman luonne hieman muuttui, sillä urheiluseuralla on käytössään rajal-

lisemmat resurssit kuin mitä Kuopion Matkailupalvelulla oli, eikä urheiluseuran päällimmäinen 

tehtävä ole järjestää suuren luokan jääshow’ta vaan huolehtia lajiharrastuksesta ja sen kehittymises-

tä. Seura onkin saanut synnytettyä upean lisän tapahtuman yhteyteen: koululaisluistelun, joka hou-

kuttelee vuosittain kaksipäiväisenä tapahtumana yhteensä 5 000 – 10 000 koululaista Kallaveden 

luisteluradoille. 

 

Kuopion Luisteluseura luopuu järjestelyjen päävastuusta 17. kerran jälkeen 

Kuopion Luisteluseuran johtokunta päätti kokouksessaan 30.3.2008, että seura vetäytyy toistaiseksi 

Finland Ice Marathonin pääjärjestäjän vastuista, olihan sitä kestänyt yhtäjaksoisesti 16 vuotta. Pääl-

limmäisinä syinä mainittiin resurssipula, kisaväsymys ja taloudellinen kannattamattomuus. 

Tapahtuman nimi on muuttunut vuosien saatossa, mikä on vakiintunut Kuopion Luisteluseuran re-

kisteröidessä sen tavaramerkillä    Finland Ice Marathon tapahtumaksi. 

 

Luistelu on Kuopion talvista vetovoimaa parhaimmillaan 

Finland Ice Marathon kuuluu erottamattomasti Kuopion talveen. Sitä ei juuri kukaan aseta kyseen-

alaiseksi tarpeellisuudessaan huolimatta siitä, että siihen käytetään myös kaupunkilaisten veroraho-

ja. Hollantilaisetkin ovat tulleet jo vuosia sitten takaisin ja retki-, matka- sekä sauvaluistelun suosi-

on myötä kuntoluistelijoita riittää. 

Matkailun kannalta Finland Ice Marathon on sopivasti erikoinen ja Suomeen erinomaisen hyvin 

istuva tapahtuma, jota on helppo hyödyntää myös talvimatkailukaupungin imagoa Kuopiolle luota-

essa. Mikäli jäätilanne Kallavedellä sallii, ensimmäinen luisteluratahan tehdään jo viikkoja ennen 

tapahtumaa ja luisteluradat pidetään kunnossa pitkälle kevääseen. 

 

Arvokisoja ja osanottajamaita 

Hollantilaiset kisaavat vuosittain ratamaratonilla tekojäillä omia cup- sarjoja kotimaassaan, he ovat 

kilpailleet maratonilla luonnonjäillä myös Norjassa, Puolassa, Itävallassa, Kanadassa, Venäjällä, 

Ruotsissa ja jopa Nepalissa. Suomalaiset luistelijat ovat osallistuneet vastavuoroisesti kutsuttuina 

Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Kanadan kisoihin. 

FIM tapahtuman kuninkuusmatkalla 200 kilometrillä tai 100 kilometrillä on kilpailtu lähes joka 

vuosi myös virallisista Suomen mestaruuksista sekä vuodesta 1991 lähtien lähes joka vuosi 100 

kilometrillä potkukelkkailun Suomen mestaruuksista sekä muutamina vuosina sauvaluistelun Suo-

men mestaruuksista. FIM tapahtuma on kuulunut vuosien saatossa valtakunnalliseen Maraton Cupin 

osakilpailusarjaan sekä 2000- luvulla järviluistelun Tour de Skating osakilpailusarjaan. FIM tapah-

tumassa on luisteltu epävirallisen MM- arvon omaava World Games 100 kilometrin kilpailu kaksi 

kertaa, eli 1990 ja 1991. FIM2008 tapahtuman ohjelmassa oli neljän maan Grand Prix sarjan 200 

kilometrin finaali Kuopiossa. 

FIM tapahtumaan on osallistunut vuodesta 1984 lähtien useiden maiden luistelijoita. Suomalaisten 

ohella suurimmat osanottajamäärät ovat tulleet luistelun emämaasta Hollannista. Osanottajia on 
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tullut useina vuosina myös Venäjältä ja Ruotsista. Satunnaisina vuosina osanottajia on ollut mm. 

Ranskasta, Belgiasta, USA:sta, Kanadasta, Japanista, Norjasta, Saksasta, Australiasta, Irlannista, 

Gibralttarista, Eestistä, Englannista ja Uudesta-Seelannista. 

 

1984 

Aluksi hollantilaisilla luistelijoilla oli kunnianhimoinen vaatimus radan suhteen, jonka tulisi olla 50 

kilometrin mittainen. Ratamestarimme Pekka Björk ja Vesa Rautiainen suoriutuivat tehtävästä hy-

vin ja rata suuntautui pitkin Kallavettä etelän suuntaan Honkasaaren ja Vasaraniemen edustalle 

saakka.  

Ensimmäisenä vuotena tapahtumassa oli mukana luistelun ohessa myös hölkkä- ja hiihtokisat jär-

venjäällä, reitin mukaillessa luisteluradan reunaa. 

Tapahtumaa hehkutettiin ennalta Savon Sanomissa ja ennakkosuosikki Kruithofia haastateltiin mo-

neen otteeseen. Osanottajia houkuteltiin kisoihin lyhemmille matkoille myös rahapalkinnoin, mm. 

50 km:n voittajalle oli 2 000 markan rahapalkinto. Hollantilaisten luistelijoiden lääkärinä toimi 

vuoden 1975 pikaluistelun maailmanmestari lääketieteen professori Harm Kuiper, joka teki tutki-

mustyötä urheilijoiden kestokyvystä. Aurinkoinen pakkassää kruunasi onnistuneen tapahtuman ja 

yleisöä oli jäällä päivän mittaan noin 10 000 katsojaa! Katsojien joukosta kuului savolaisittain mm. 

seuraavaa ”Yks hölömööve huippu, ee kukkaa järkevä lähe kahtasattoo luistelemmaa”. Olipa en-

nakkoon myös kommentti ”Hulluja ei tarte kyntee eekä kylyvee, niitä kasvaa itestään”, tästä sisuun-

tuneena paikalliset Lauri Känninen ja Timo Oinonen päättivät osallistua heti ensimmäisenä vuotena 

200 kilometrin kuninkuusmatkalle. 

Alkuvuosina ajanotto tapahtui tyyliin hollantilaisittain ”kosmuskynällä klubiaskin kanteen”. 

 

Ensimmäisen päämatkan 200 kilometrin voittaja oli moninkertainen luistelumaratonien mestari Jan 

Roelof  Kruithof ajalla 7.10.03, Kuopioon takaisin muuttaneen Timo Oinosen ollessa 22. ajalla 

8.23.51. Osanottajia päämatkalla oli yli 90 luistelijaa ja koko kisoissa noin 370 luistelijaa, joista 

hollantilaisia oli 120. 

Tarina kertoo, että arkkitehti Kruithof  harjoitteli kotimaassaan Hollannissa teurastamon pakkas-

huoneessa polkien kuntopyörää valmistautuessaan Suomen kylmiin olosuhteisiin. 

 

Sadan kilometrin voittaja oli ikinuori, vuoden 1954 Elfstedentocht- voittaja, Jeen van den Berg ajal-

la 3.38.26, van den Berg pysyi uskollisena kävijänä aina vuosituhannen vaihteeseen saakka, ollen 

silloin jo yli 70- vuotias. 

 

1985 

Muutaman asteen pakkassäässä, mutta kovassa viimassa luistellun päämatkan  voittajaksi luisteli 

mursuviikset jäässä Theun Busser ajalla 6.41.41, kirikamppailun hävisi luistimen mitalla Jan 

Kooiman. Naisten sarjan voittaja Ineke (Janin puoliso) Kooiman luisteli ajan 7.50.53 ja oli miesten 

joukossa 20. Suomalaisista luistelijoista 83 osanottajan joukossa oli paras Kuopijon oma poeka 

Lauri Känninen sijaluvulla 62. Busserin aika oli silloin maailman kaikkien aikojen nopein. Edelli-

sellä viikolla Hollannissa luisteltu Elfstedentocht veti peräti 16 000 osanottajaa ja sen luistelun voit-

taja, Evert van Benthem, tyytyi Kuopiossa vain verryttelemään vaimonsa seurassa viidenkympin 

harjoituslenkin. 

Naisten 100 km voitti olympiamitalisti ja maailmamestari Atje Keulen-Deelstra ja miesten voittaja 

oli jälleen Jeen van den Berg. Viidenkympin kisan naisten sarjan voitti Z. Wiemen-Scheepstra ja 

miesten voittaja oli Timo Oinonen. Jäähiihto oli myös ohjelmassa 60 kilometrin mittaisena. jossa 

voittajina olivat Kuopion Erkki Miettinen ja moninkertainen nuorten Suomen mestari Maaningan 

Merja Oinonen. 
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Osanottajia oli kaikkiaan 700, kaukaisimmat vieraat tulivat Hollannista ja Ranskasta. Luistelijoiden 

joukossa oli tunnettuja kuopiolaisia vaikuttajia ja entinen Maailman mestari kuopiolainen Eevi Piri-

nen (ent. Eevi Huttunen). Kylmä viima karkotti katsojat pysymään kotisohvalla.  

 

1986 

Päämatkalle osallistui 40 luistelijaa, voittaja oli edellisvuoden tapaan sisustussuunnittelija Theun 

Busser ajalla 7.04.42,  siihen aikaan ruotsalaisena osallistunut Jorma Ryynänen oli 10. ja kuopiolai-

nen Timo Oinonen 12. ajalla 8.25.58.  

Satasen voittajana oli jälleen, kukapas muu kuin, Jeen van den Berg. 

 

Puulaakisarjan voittajana oli Kuopion Tekninen Oppilaitos, puulaakisarjassa oli peräti 40 joukkuet-

ta. Kisoihin osallistui yli 800 luistelijaa, joista 10 kilometrille lähes 300 luistelijaa ja 25 kilometrille 

lähes  250 luistelijaa. 

 

Oheiskisana järjestettiin myös kuumailmapallon SM- kisat. FIM tapahtuma televisioitiin suorana 

neljän tunnin lähetyksenä Hollantiin, näkyvyys kattoi myös Belgian ja osan Länsi-Saksaa. Kilpailun 

järjestelyjen yksityiskohdista neuvottelivat Hollannissa Kuopion kaupunginjohtaja Juhani Koskinen 

ja silloinen matkailupomo Tapani Pursiainen. Jäämaratonin budjetti oli 300 000 mk ja mm. kaikkien 

kilpailijoiden kesken arvottiin 10 000 markan rahapalkinto, näin kertoi projektipäällikkö Pekka 

Junkkari lehtihaastattelussa. 

 

1987 

Loppukirillään täyden matkan voittaja oli pitkänhuiskea Jan Kooiman ajalla 6.09.46, Pentti Sotiko-

vin ollessa parhaana suomalaisena 35. Naisten sarjan voittaja oli I. Kooiman. Täydelle matkalle 

osallistui yli 100 luistelijaa, pääosin hollantilaisia. 

Edelleen ruotsalaisena osallistunut Sollentunan Jorma Ryynänen voitti 100 kilometriä, KuLS:n Ti-

mo Oinosen ollessa toinen ja ikinuoren Johannes Fekkesin kolmas. Timo Oinonen pyrähti vielä 

loppuverryttelynä 25 kilometrin kisan voittoon. 

Osanottajia oli yhteensä lähes 1 000 luistelijaa (erään lehtitiedon mukaan jopa 1 500), joista 25 ki-

lometrin matkalla oli 230 luistelijaa sekä perhesarjan nimellä luistellussa kuntosarjassa peräti 420 

luistelijaa.  

 

Samaisessa kisassa saatiin myös suru-uutinen, eräs 48- vuotias hollantilaisluistelija menehtyi sy-

dänkohtaukseen matkalla. Luonnonjäällä luistelussa on myös omat riskinsä jään epätasaisuuden ja 

railojen vuoksi, riskiä lisäävät myös suorituksen pitkäkestoisuus, fyysiset rasitukset ja tarkkaavai-

suuden herpaantuminen. Vuosien saatossa on moni luistelija pyllähtänyt ja joutunut paikkailemaan 

kolhujaan ja vammojaan jopa sairaalassa. Onkin ensiarvoisen tärkeää käyttää suojaimia ja eritoten 

kypärää kaatumisen varalle. 

 

1988 

Kuninkuusmatkan 200 kilometriä voitti hollantilainen karjatilallinen Evert van Benthem ajalla 

6.13.57. Pisimmälle matkalle osallistui luistelijoita Hollannin lisäksi Belgiasta, Ruotsista ja Suo-

mesta, yhteensä peräti  223 luistelijaa. Sieltä alkoi myös Antero Kotijärven mittava maratonura ajal-

la 10.14.14 sijaluvun ollessa 162. Naisten sarjan paras oli Boukje Keulen hyvällä ajalla 7.17.43. 

Suomalaisten hallitsemalla 100 kilometrillä voittaja oli Tampereen Pentti Sotikov, KuLS:n Juhani 

Rissasen ollessa toinen ja Johannes Fekkesin kolmas. Viidelläkympillä luisteltiin Maraton Cup- 

kisa jossa järjestys oli: Olli Sjö, Jorma Ryynänen, Ari Reinikainen, Timo Oinonen, Lauri Paalas-

maa, Sakari Karvonen, naisten sarjan paras oli Tarja Nuutinen.  

Luistelijoiden osanottajamäärä ylitti ennätyksellisesti 1500 henkilön rajan. 
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”Lentävä hollantilainen” Evert van Benthem oli sen vuosikymmenen tunnetuin maratonluistelija 

maailmassa voitettuaan legendaarisen Elfstedentocht- luistelun (Yhdentoistakaupungin kanaaliluis-

telu Hollannissa) 200 kilometrin matkalla peräkkäisinä vuosina 1985-1986. Evert luisteli kanaali-

luistelun ennätyksen 6.47.00 vuoden 1985 kisassa. Kanaaliluistelua on voitu pitää jääolosuhteista 

johtuen vain 15 kertaa, alkaen 1909 ja viimeisin oli 1997. Kanaaliluistelun voittajista Kuopion kävi-

jöitä ovat olleet Evertin lisäksi Jeen van den Berg (voitti 1954) ja Henk Angenent (voitti 1997). 

Evertin kerrottiin saaneen voitoista huomattavan taloudellisen palkkion, jolla hän pystyi luistele-

maan ammattimaisesti ja turvata korkean elintason jatkossakin.  

 

Hollantilaiset pitivät keskuudessaan alkuvuosina myös hiihtokilpailut ja jakoivat palkintoja luiste-

lun ja hiihdon yhteisaikojen perusteella, siis jo silloin sovellettua Duathlonia.  

 

Kisoissa oli myös jonkinasteinen episodi, kun luisteleva maailma sai Kremlin Punaiselle torille las-

keutuneen esikuvansa mukaan oman Mathias Rustinsa. Hollantilainen nuori mies nimeltä Peter Bult 

ilmestyi viidenkympin voittajana maaliin pari minuuttia ennen todellista kärkiryhmää. Kukaan ei 

ollut miestä matkalla eikä lähdössä nähnyt, mutta mies vakuutti voittaneensa kisan. Tapaus ei kos-

kaan selvinnyt ja muistikuvien mukaan hänet hylättiin tuloksista. Kaiken kukkuraksi legendan mu-

kaan mies työskenteli jonkin sikäläisen luisteluliiton palveluksessa. 

 

1989  

Finland Ice Marathon jouduttiin peruuttamaan kokonaisuudessaan lämpimän sään vuoksi. 

 

1990 

Varsinainen lauantain Finland Ice Marathon peruttiin jäälle nousseen paksun vesikerroksen vuoksi. 

Hollantilaiset seisoskelivat sääriään myöten Kallavedellä ja totesivat olosuhteet mahdottomaksi. 

Mutta edeltävä keskiviikkoinen World Games 100 km:n epävirallinen MM- kisa pystyttiin järjestä-

mään loistavissa olosuhteissa ja ennätysmäisin tuloksin. 

Ratamestari Pekka Hynninen oli saanut tehtyä 10 kilometrin radan loistokuntoon, jää oli erittäin 

sileä ja sitä viimeisteltiin jopa ”JääMatilla”. 

 

World Games 100 kilometrin kisan voitti epävirallisella Maailmanennätysajalla 2.46.18 Richard 

van Kempen. Kymppitonnin olympiavoittaja Piet Kleine oli kirikilpailun kolmas. Kilpailun kovuut-

ta ja tasoa kuvaa se, että sijalla 33. ollut luistelija hävisi vain reilut kaksi minuuttia voittajalle. Ruot-

sissa asuva Kuopion Luisteluseuraa edustanut Jorma Ryynänen oli hienosti 27. ennätysajalla 

2.48.22. Kisassa oli mukana  runsaasti suomalaisia, joista parhaiten menestyivät lähes samalla ajalla 

3.11.30 HTL:n Olli Sjö, HLK:n Mikko Nieminen, KuLS:n Timo Oinonen ja Juhani Rissanen sekä 

HTL:n Kalle Valtonen. Suomen mestaruuden 100 kilometrillä vei nimiinsä KuLS:n Jorma Ryynä-

nen. Mainittakoon, että 100 kilometrin SM- kisaan osallistui peräti 36 suomalaista luistelijaa.  

Naisten sarjan voitti Lenie van de Hoorn ajalla 3.25.38, KuLS:n Kaija Huuskonen oli kolmas ajalla 

4.16.13. 

 

1991 

Hollannin huiput siirtyivät lämpimien talvien pelossa pohjoisemmaksi Rovaniemelle 5- vuotissopi-

muksella 200 kilometrin kisaan, joka pidettiin viikko Kuopion jälkeen. Kuopion tapahtumaa supis-

tettiin ja lehtitiedon mukaan kisabudjetti oli noin 400 000 – 500 000 markkaa. Kuopiossa järjestet-

tiin kuitenkin World Games 100 km edellisen vuoden tapaan. Kisaan osallistuivat hollantilaiset hui-

put matkalla Rovaniemelle.  

Tapahtumassa luisteltiin kuitenkin myös kuninkuusmatka 200 kilometriä. Kisakeskuksena oli poik-

keuksellisesti Väinölänniemen urheilukentän rakennukset ja maalialue oli Rönön sillan vieressä, 
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aurinkoinen sää suosi kisoja. Kisoissa oli paikalla BBC:n toimittaja Joseph Hone tehden juttuja 

BBC:lle ja englantilaisille lehdille. 

Kisoissa potkittiin ensimmäistä kertaa potkukelkkailun 100 km, Viktor Balckin muistoa kunnioitta-

en kisan voittaja oli entinen huippusuunnistaja lääkäri Hannu Vierikko. 

 

Keskiviikkoisen World Games 100 kilometrin voittaja oli edellisen vuoden tapaan Richard van 

Kempen huippuajalla 2.48.14. Suomen mestaruuden vei nimiinsä uusi nuori nouseva kyky tampere-

lainen Lauri Paalasmaa ajalla 2.57.46.  

 

Lauantaisen kuninkuusmatkan 200 km:n voittaja oli legendaarinen Jan Roelof Kruithof ajalla 

6.57.11 Aad Bergin ollessa toinen. Timo Oinonen luisteli lähes koko matkan yksin silloisen Suo-

men ennätysajan 7.13.54 ollen kisan kolmas, silloin luisteltiin vielä kiinteillä terillä. Kari Mäklin ja 

Sakari Karvonen sijoittuivat seuraaviksi. Lauri Känninen luisteli silloin yhden niistä monista kunin-

kuusmatkoista, hänellä niitä on luisteltuna parikymmentä kertaa. 

Lauantaisen 100 km:n matkan voitti Jan Bakker huippuajalla 3.00.07, Kuopion ikikävijän Maarten 

Hoekstran ollessa niukasti toinen. Jorma Ryynänen, Pentti Sotikov ja Lauri Paalasmaa olivat par-

haat suomalaiset. Naisten sarjan 100 km:n Suomen mestari oli KuLS:n Tarja Nuutinen, hopealla 

PiVe:n Virpi Vesterinen ja KuLS:n Kaija Huuskosen ottaessa pronssin. Viidenkympin kisan yli-

voimainen voittaja oli japanilainen Hirama Shiegehide. 

 

1992 

Kuopion Matkailupalvelu Oy katsoi, että on aika siirtää kilpailujen järjestelyvastuu Kuopion Luiste-

luseuralle, niinpä Leo Kytövaara joukkoineen ottikin vastuun harteilleen. Tuolloin sai alkunsa Leon 

esityksestä myös koululaisluistelu, joka on Harri Turusen mukaantulon myötä ollut ohjelmassa joka 

vuosi, koululaisia on osallistunut tapahtumaan vuosittain 5 000-10 000 luistelijan joukko. Koulu-

laisluisteluun oli nivottu 2000- luvulla Suomen Luisteluliiton toteuttama Ice Skating Tour. 

Kisat luisteltiin aurinkoisessa säässä edellisen vuoden tapaan Rönönsalmessa Väinölänniemen edus-

talla, kilpasarjoihin osallistui 850 luistelijaa. 

 

Kisoissa ei luisteltu 200 kilometrin matkaa viikon päästä käytävän Rovaniemen kisan vuoksi. Pää-

matkan 100 km voitti hollantilainen biologian opiskelija Udo Kreuter ajalla 3.18.20, Venäjän Igor 

Kalugin oli toinen reilut kaksi minuuttia voittajalle hävinneenä. Suomi sai uuden luistelumaratona-

rin huipulle Lauri Paalasmaan sijoittuessa kisassa kolmanneksi. SM- kisassa järjestys oli: Lauri Paa-

lasmaa, Pentti Sotikov, Jorma Ryynänen, Olli Sjö, Jouko Holopainen, Kalle Valtonen, Hannu Pap-

pinen, Timo Oinonen, Pauli Pehkonen... Tulosluettelossa vilahtelee runsaasti myöhemmin tunnettu-

ja suomalaisia maratonluistelijoita ja maratonluistelun uranuurtajia. Naisten sarjan satasen voittaja 

oli Pieksämäen Virpi Vesterinen ja miesten puolikkaalla voiton vei pikaluistelijana tunnettu Rova-

niemen Jukka Ala-Louko.  

 

1993 

Näissäkään kisoissa ei luisteltu 200 kilometrin matkaa. Päämatkana oli 100 km, siinä käytiin mat-

kan varrella kova kamppailu Erik Hulzeboschin, Jan Bakkerin ja Lauri Paalasmaan kesken, kilpailu 

päättyi edellä mainittuun järjestykseen Laurin luistellessa railoon ja kaatuen ratkaisuhetkillä. Voitta-

jan aika oli 3.06.59. Kisan yhteydessä luisteltiin SM- kisa, jossa Lauri Paalasmaa voitti ajalla 

3.07.55 hopealla oli Olli Sjö ajalla 3.11.25 ja pronssilla Timo Oinonen ajalla 3.11.26. Kilpailu oli 

kovavauhtinen, sillä vielä kymmenenneksi sijoittunut Jeen van den Berg luisteli viisi minuuttia no-

peammin kuin edellisen vuoden voittaja Udo Greuter.  Naisten 100 km voitti Tarja Nuutinen, mies-

ten 50 km nuori venäläinen Jevgeni Atshkassov. Mainittakoon, että Jan Bakker oli myös huippu-

pyöräilijä ja Erik Hulzebosch edellisen kesän 200 kilometrin rullaluistelun maailmanmestari. 
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Sää suosi kisoja, osanottajia oli noin 900 luistelijaa ja katsojia kerrottiin olleen paikalla noin 5000 

silmäparia. 

 

1994 

Edelleen päämatkana oli ”vain” 100 kilometriä. Kovatasoisen kisan voitti Lauri Paalasmaa ajalla 

3.07.10. Voitto oli Laurille ensimmäinen Kuopiossa ja sen arvoa korostaa, että huippumiehet Jan 

Kooiman ja Mol Wim jäivät hänelle yli minuutin. Muista suomalaisista paras oli Olli Sjö ollen 11., 

Seppo Heinoselle meni SM- pronssi. Naisten sarjan päämatkan voitti tunnettu Neeke Smit, Anja 

Halonen oli 4. Puolikkaan paras oli Johannes Fekkes, Matti Kettunen oli kolmas. Varttimatkan voit-

taja miehissä oli Mikko Kytövaara ja naisissa Venäjän Senina Tanij, lyhyen 12,5 km:n kilpasarjan 

parhaat olivat Antti Kytövaara ja Joonatan Pappinen sekä Martti Heino. 

Osallistujia oli kaikkiaan yli 900 luistelijaa, joista 12,5 kilometrin kuntosarjassa peräti 361 luisteli-

jaa, kuntosarjan voittaja oli Jukka Tahvanainen. 

 

1995 

Säät oikuttelivat ja varsinainen Finland Ice Marathon jouduttiin perumaan. Tapahtuma-ajan jälkeen 

pidettiin kuitenkin tynkäkisa lyhennetyillä matkoilla, jossa oli mukana satoja luistelijoita. Olosuh-

teet olivat silloin hyvät ja silloin olisi ollut mahdollista järjestää myös päätapahtuma. Kisat käytiin 

kahden kilometrin radalla ja mukana oli muutama ulkomaalainen osanottaja.  

 

Kilpasarjan 25 kilometriä voitti KuLS:n Jouko Holopainen, saman seuran Timo Oinonen, Joonatan 

Pappinen, Hannu Pappinen ja Pauli Pehkonen olivat seuraavat. Naisten kilpasarjan voitti Anna-Mari 

Haapamäki. Kuntosarjan 12,5 kilomerin parhaat olivat Seppo Julkunen ja Päivi Kokkonen. 

 

1996 

Hollannissa ammatikseen luisteleva tamperelainen Lauri ”Late” Paalasmaa teki selvää jälkeä 100 

kilometrin kisassa voittaen sen huippuajalla 3.00.43, vieden samalla Suomen mestaruuden. Kuopion 

luistelu oli talven aikana Laurille jo 42. kisa. Kirikilpailupalkintoineen Laurin kassaan kertyi rahaa 

2 300 markkaa, ei siis kovin suurta summaa ammattilaiselle. Mainittakoon, että Lauri voitti edelli-

senä kesänä Hollannin mestaruuden rullaluistelussa. SM- hopeaa otti Seppo Heinonen ja pronssia 

pikaluistelusta maratonille siirtynyt ”Jussin poika” Timo Järvinen. 

 

Teräsjään paksuus oli 60 senttiä ja ratamestari Pekka Hynnisen mukaan jäätä ei edes tarvittu höylä-

tä. Koululaisluisteluun osallistui jälleen yli 5 000 luistelijaa. 

 

1997 

Satasen ylivoimainen voittaja oli jo kolmannen kerran Lauri Paalasmaa ajalla 3.13.32, seuraavina 

HTL:n miehet Olli Sjö, Seppo Heinonen, Kalle Valtonen ja Timo Järvinen. He jakoivat myös SM- 

mitalit keskenään. Tuona vuonna ei ollut Hollannin A- luistelijoita mukana, koska samaan aikaan 

heillä oli kotimaassa Cup- finaali tekojäällä. 

Puolikkaan voittaja oli KuLS:n Joonatan Pappinen perässään hollantilainen Johannes Fekkes ja 

KuLS:n Hannu Antikainen.  

Hollannin kuninkaallisen luisteluliiton maratonjaoston puheenjohtaja Hans Brandt kertoi lehdessä, 

että television kautta Hollannissa ovat yhtä tunnettuja suomalaisia urheilijoita Ajax:n jalkapalloilija 

Jari Litmanen ja maratonluistelija Lauri Paalasmaa, olikohan lausunto kohteliaisuutta! 

Mainittakoon, että kyseisenä talvena pystyttiin luistelemaan Elfstedentocht- luistelu (Yhdentoista-

kaupungin kanaaliluistelu Hollannissa) 200 kilometrin matkalla ja voittaja oli Henk Angenent ajalla 

6.49.00, hän on viimeisin legenda em. luistelijoiden joukossa. 
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Kuopiolaiset maratonluistelijat vierailivat useana syksynä Hollannin Heerenveenin Thialf- pikaluis-

teluhallissa harjoitusleirillä. Luistelijamme hankkivat sieltä ensimmäiset Klaps- mekanismilla ole-

vat luistimet 1997, se oli päänavaus myös Suomessa. Klaps- luistimet otettiin käyttöön isoissa pika-

luistelukisoissa ensin naisten toimesta ja vasta vuotta myöhemmin miehet uskoivat niillä saavutet-

tavan hyötyä, joka on pari sekuntia 400 metrin kierroksella. Naganon 1998 Olympialaisissa niitä jo 

sitten käyttivät kaikki pikaluistelijat. Varsinaisesti Klaps- luistimet yleistyivät maratonluistelussa 

vuosituhannen vaihteessa. 

 

1998 

Rob van Meggelen oli hakenut isoa voittoa pitkällä luistelijaurallaan, vihdoin se onnistui 200 km:n  

tiukassa loppukirissä  Hotze Zandstraa vastaan, Meggelen oli maalissa tosi onnellinen ja väsynyt. 

Lauri Paalasmaa jätti leikin kesken heti alkuunsa jalassa olleen hiertymän vuoksi. Suomen mesta-

ruuden vei nimiinsä Kalle Valtonen, Olli Sjö otti hopeaa. 

Kilpailu keskeytettiin kovan lumipyryn vuoksi, kun 17 kilpailijaa päämatkalta oli maalissa, startissa 

lähtijöitä oli 88 ja pakkasta parikymmentä astetta. Satasen voittaja oli Johannes Fekkes. Viidellä-

kympillä kaksoisvoittoon luistelivat kuopiolaiset Joonatan Pappinen ja Timo Oinonen. 

 

Viikolla luistellun 100 kilometrin kisan kärki oli Hotze Zandstra, Yoeri Takken ja Lauri Paalasmaa. 

 

Tapahtuma oli 8 päivän mittainen, koululaisluistelua haittasi kova pakkanen, kun taas vastaavasti 

perheluistelua haittasi vesisade. Suomen talvisää osaa sitten olla oikukas samallakin viikolla. 

 

1999 

Peräti kymmenen miestä luisteli 200 km alle kuuden tunnin, heistä voittaja Bert Verduin huippu-

ajalla 5.47.02, kokeneet Arnold Stam ja Jan Eise Kronkamp hävisivät reilun minuutin voittajalle. 

Lauri Paalasmaa oli 11. ja Antero Kotijärvi 12., hieman päälle kuuden tunnin ajoilla, vieden kirk-

kaimmat SM-mitalit, Olli Sjön viedessä pronssia. Naisten sarjan kolmikko Kathaljinen Oudhoff, 

Kea Lootsma ja Neeke Smit olivat kahden sekunnin sisällä loistoajalla 6.43.35 maalissa, Anja Ha-

lonen luisteli myös mahtavasti ollen 4. ajalla 7.40.02. 

 

Satasen voittajaksi luisteli Jan Ottevanger, Jorma Ryynäsen hävitessä sekunnin voittajalle, tuleva 

Kuopion kotivävy Siebrant Kuiper oli kolmas.  

  

2000 
Kilpailunjohtaja Jouko Talvinen ja ratamestari Pekka Hynninen odottivat päämatkalla jopa maail-

manennätysvauhtia, olihan viikkoa aikaisemmin luisteltu Itävallan Weissenseessä hurja aika 

5.12.00, joka vastaa peräti 38,5 km/h keskinopeutta, ja samat naamat olivat tulossa Kuopioon. Pak-

kasta oli aamulla kuitenkin peräti -27°C, jotenka ennätyksestä piti luopua. Parimetrinen hujoppi, 

luistelulla leipänsä tienaava Ruud Borst voitti kirikamppailun ajalla 5.54.56, parinvuoden takainen 

voittaja Rob van Meggelen oli niukasti toinen ja vakiona podiumilla oleva Hotze Zandstra heistä 

hieman jääneenä kolmas. Parhaana suomalaisena oli lääketieteen opiskelija Joonatan Pappinen 18. 

Joonatanille kuului Suomen mestaruus ja Kalle Valtoselle pari sekuntia jäljempänä hopeaa, prons-

sille luisteli Olli Sjö. Naisten sarjan voittaja oli jälleen Kathaljinen Oudhoff.   

 

Satasen voittaja oli tällä kertaa ruotsalaisena luistellut Jorma Ryynänen, Hannu Pappiselle meni 

toinen sija ja ikinuori Jeen van den Berg oli kolmas. Viidenkympin voittajat olivat Tarja Nuutinen 

ja Timo Oinonen ja 25 km:n voittajat olivat Hanna Pehkonen ja Antti Kytövaara. 

Kisapaikalla oli monenmoista hyörinää oheisohjelmineen ja pienimmät luistelivat Minimaratonin. 

 



 10 

2001 

Kisan aikana satoi lunta pitkin päivää haitaten luistelua, mutta järjestäjät pitivät 10 kilomerin mit-

taista rataa puhtaana koko kilpailun ajan. Kilpailunjohtajana toimi Jouko Talvinen ja kuuluttajana 

seitsemän vuotta Hollannissa ammattilaisena luistellut Lauri Paalasmaa. 

 

Kuninkuusmatkan voittaja oli Hollannin kaikkien aikojen pisterankingin ykkönen Jan Maarten Hei-

deman huippuajalla 5.46.31. Antero Kotijärvi sinnitteli pitkään hollantilaisten mukana, mutta joutui 

lopussa taipumaan heille lähes puoli tuntia. SM- mitalit jakoivat Antero Kotijärvi, Kalle Valtonen ja 

Timo Pelttari.  

Rauno Hakala voitti 100 kilomerillä, Joonatan Pappinen oli toinen ja Jorma Ryynänen kolmas. Vas-

taavasti naisten sarjan paras oli Petra de Boer, Tarja Nuutisen ollessa 8. 

 

2002 

Päämatkan 200 kilometrin voittaja Bas van Hest luisteli Finland Ice Marathonin ennätyksen 

5.46.03, joka vastaa 34,8 km/h keskinopeutta, hollantilaisten huippujen viedessä seuraavatkin sijat. 

Antero Kotijärvi oli myös kovassa vauhdissa ajalla 6.24.42 vieden SM:n, Kalle Valtoselle hopeaa ja 

Pekka Pajuselle pronssia. Osanottajia oli päämatkalla runsaasti, eli yli 80 luistelijaa. 

 

Puolimatkan voittaja oli silloin vielä hollantilainen Siebrant Kuiper, Jorma Ryynänen oli kolmas ja 

Erkki Räsänen neljäs. Monivuotinen Kuopion kävijä ruotsissa asuva hollantilainen Donald Driels-

ma oli edelleen mukana ollen 9., ja viimeisen kisansa Kuopiossa luistellut ikämies Johannes Fekkes 

10. Fekkes luisteli vielä yli 70-vuotiaanakin sata kilometriä alle neljän tunnin. 

Naisten 100 kilometrin kisa oli kovatasoinen, voittajana Danielle Bekkering ajalla 3.19.31. 

Viidellä kympillä kolmikon muodostivat Seinäjoen Ari Hiltunen, Kuopion Timo Oinonen ja Hannu 

Antikainen, Tarja Nuutisen voittaessa naisten sarjan, Antti Kytövaara voitti 25 kilometrillä.  

 

2003 

Savon Sanomat kirjoittaa: ” Heideman taisteli mestariksi Jäämaratonilla. Kuopion kansainvälisen 

kilpailun tulospalvelu sekaisin, sijoituksista ei ollut täyttä varmuutta illalla. Sadan kilometrin nopein 

oli Timo Pelttari, kakkoseksi ylsi KuLS:n Joonatan Pappinen”. 

 

Kuninkuusmatkan tuloksia löytyi niukasta aineistosta seuraavasti: voittaja Jan Maarten Heideman 

5.50.34, toinen Betjan van der Veen 5.50.38, kolmas Miel Roozendaal. Antero Kotijärven Suomen 

mestaruuteen oikeuttanut aika oli 6.15.00, Kalle Valtosen viedessä hopeaa ja Olli Sjön sijoittuessa 

pronssille. 

 

2004 

Täyden matkan voittaja oli Casper Helling tosi kovalla ajalla 5.49.48. Suomalaisista parhaiten me-

nestyivät SM:n arvoisesti Antero Kotijärvi ollen kokonaiskisan 20., Kalle Valtonen ja Olli Sjö vei-

vät muut SM- mitalit. Naisten 200 kilometrillä oli pitkästä aikaa neljä osanottajaa, voittaja Anne 

Hoekstran aika oli 8.24.58.Täydellä matkalla oli peräti 120 luistelijaa. 

 

Puolikkaan, eli 100 kilometrin ylivoimainen voittaja oli Joonatan Pappinen ja toisena maaliin keinui 

pienikokoinen tekniikkataituri Jorma Ryynänen.  Osanottajia oli puolikkaallakin yli 80 luistelijaa.  

Hollantilaisia oli kaikkiaan mukana noin 160 luistelijaa. 

 

Voittoajoista ja osanottajamääristä päätellen kelit suosivat tapahtumaa. Luistelijoita oli kaikkiaan 

noin 600. 
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2005 

Tuon vuoden kisaa hollantilaiset yhteistyökumppanit nimittivät 25-vuotisjuhlakilpailuksi syystä, 

että se oli heidän ulkomailla kisailemansa 25. Alternatieve Elfstedentocht eli Vaihtoehtoinen 11. 

kaupungin luistelu. Lehtitiedon mukaan Kuopion kaupunginhallitus myönsi tapahtumaa varten jär-

jestelyihin 340 000 markkaa, josta puolet osoitettiin perinteisesti radan tekoon. Luistelijoiden koko-

naismäärä oli vain noin 400. 

 

Kahdensadan kilometrin voittaja oli Yoeri Takken ajalla 6.47.11.  Suomen mestari Antero Kotijärvi 

oli 6. ajalla 7.01.12, Kalle Valtosen viedessä hopeaa ja Olli Sjön pronssia. 

Isäntäseuran Joonatan Pappinen voitti jälleen 100 kilometrin kisan, naisten paras oli Tarja Nuutinen. 

Alpo Kuusisto oli Suomen mestari potkukelkkailussa. 

 

2006 

Aattoiltana ja -yönä jännitettiin kovan pakkasen lauhtumista. Ristikkäistä tietoa kulki yön aikana 

200 kilometrin lyhentämisestä. Kuitenkin klo 7 starttiviivalla - 23°C pakkasessa olivat vain suoma-

laiset huiput, hollantilaisten jatkaessa uniaan hotellissa. Muutamat hollantilaiset luistelivat sitten 

vain 120 kilometriä alkaen klo 10, suomalaiset luistelijat näyttivät sisukkaasti luonteensa taistelijoi-

na talvisodan hengessä. 

 

Kahdensadan kilometrin valtias oli kotijäillä luistellut Joonatan Pappinen hieman alle seitsemän 

tunnin ajalla, Antero Kotijärven tuodessa seurallemme hopeaa, Piet Hettinga puolusti Hollannin 

värejä ollen kolmas. SM- mitalille ylsi Joonatanin ja Anteron lisäksi jälleen Helsingin Olli Sjö. 

 

Hollantilaisten typistyneen 120 km voiton vei maailmanhuippu ranskalainen Tristan Loy ajalla 

3.16.46, siis tosi kova aika, Suomen pikaluistelun edustusluistelija Peter Brandt oli 7. ajalla 3.33.26. 

 

Satasen voittaja oli Lahden Teemu Paananen, Kuopiossa asuvan Siebrant Kuiperin ja Timo Oinosen 

viedessä kaksoisvoiton veteraanien SM:n 100 kilometrillä. Naisten satasen Suomen mestaruuden 

luisteli Tarja Nuutinen ja potkukelkkailun mestaruuden vei Hannu Vierikko. 

 

Osanottajia oli kovasta pakkasesta johtuen hyvin niukasti, eli noin 450. Nykymenossa kuntoluisteli-

jat katsovat sääennusteita ja ilmoittautuvat kisaan mukaan vasta viimetipassa. 

 

2007 
Kisojen alla jännitettiin sitä, että saadaanko rata valmiiksi lämpimän talven johdosta, vielä tammi-

kuun 15. päivä Kallavesi lainehti vapaana. Kuitenkin parin viikon pakkasjakso jäädytti 40 sentin 

jääkannen ja ratamestari Saku Kekäläinen joukkoineen pystyi viemään painavat traktorijyrsijät jääl-

le, näin sitten rata valmistui aivan viime tipassa kisan aattopäivänä. 

 

Keskiviikkona ja torstaina Late Paalasmaan järjestämässä Ice Skating Tour- tapahtumassa oli jäl-

leen yli 5 000 koululaista nauttimassa luistelusta. Torstai- iltana oli järjestetty myös tunnelmallinen 

ja perinteinen kuutamoluistelu. Erikoisesti on mainittava, että ajanotto- ja tulospalvelu toimivat 

erinomaisesti poiketen monien vuosien kompuroinnista. 

 

Hollantilaisten osanotto oli kuninkuusmatkalla laimeaa, voiton vei kuitenkin marinoitunut nimi 

Hotze Zandstra ajalla 6.54.24, Antero Kotijärvi oli toinen häviten voittajalle vain pari minuuttia. 

Pitkän matkan Suomen mestaruuden otti oman seuran Antero Kotijärvi, HTL:n Pekka Pajunen oli 

hopealla ja kotiin tuli myös pronssimitali Joonatan Pappisen toimesta.  

Satasen voiton vei Jyväskylän Kari Huovila, KuLS:n Siebrnd Kuiper ja Timo Oinonen olivat seu-

raavina tuoden myös veteraanien SM- mitalit kotiin. Naisten satasen Suomen mestaruuden voitti 



 12 

Kuopion Nina Koponen. Potkukelkkailun 100 km:n SM:n vei Mika Jääskeläinen ajalla 4.11.07, 

”Mr. Ketkupolkka” Hannu Vierikon ottaessa tällä kertaa hopeaa.  

Sauvaluistelun Suomen mestareita olivat Ismo Kotijärvi, Väinö Martikainen ja Nina Koponen 

Osanottajajoukko oli vakiintunut vain 450 luistelijaan. 

 

25-vuotisjuhla Finland Ice Marathon 2008 
Finland Ice Marathon 2008 järjestettiin juhlaohjelmineen 25. kerran. Säätila oikkuili, mutta kisat 

voitiin järjestää ohjelman mukaisesti. Lauha talvi loi jälleen oman jännityksen jään vahvuuden suh-

teen. Kallavesi jäätyi 15.1.2008 ja kolme viikkoa ennen kisaa teräsjään paksuus oli 26 cm.  

Osanottajia oli 600 luistelijaa, joista hollantilaisia Grand Prix 200 km:n finaalin luistelijoita oli noin 

50 luistelijaa. Paljon jäätiin tavoitteesta, joka oli kokonaisuudessaan 1 200 luistelijaa. 

 

Kuninkuusmatkan 200 km voitti hollantilainen kunto-ohjaaja Casper Helling ajalla 6.06.08, Antero 

Kotijärvi luisteli SM-kultaa vajaan tunnin voittajalle hävinneenä. Pekka Pajunen luisteli SM-

hopealle ja Olli Sjö SM-pronssille. Samalla Helling voitti myös koko GP sarjan, hän oli voittanut  

myös FIM:n v.2004. 

Joonatan Pappinen voitti ylivoimaisesti 100 km:n matkan. Naisten sarjassa voittaja oli hollantilai-

nen Danielle Beggering kolme sekuntia Joonatan Pappista nopeammalla ajalla, naisten Suomen 

mestaruuteen luisteli Anita Hyttinen. 

Potkukelkkailun 100 kilometrin voittaja oli hiihtäjänä paremmin tunnettu Janne Mononen ajalla 

4.22. Kisassa käytettävät potkukelkat eroavat mummokelkasta kuin yö ja päivä. Viritetyllä kisakel-

kalla 100 kilometrin ennätys on 3.38 vuodelta 1999, vauhtia on myötätuulessa parhaimmillaan lähes 

40 km/h! 

 

Kisabudjetti oli arviolta noin 80 000 - 100 000 euroa, josta suurin kuluerä on radan ja infran raken-

taminen, myös nykyaikainen sähköinen ajanotto- ja tulospalvelu on suuri menoerä. 

 

Osanottajajoukko oli vakiintunut noin 450 - 600 luistelijaan, kauaksi olimme jääneet 1000 – 1500 

luistelijan ennätysvuosista, jotain uudistusta oli tehtävä. 

 

Finland Ice Marathonin järjestelytoimikunnan jäsen Timo Oinonen esitti, että tapahtuman keskus-

paikkana ja maalialueena olisi toiminut Väinölänniemen urheilustadion. Esityksen mukaan kaikki 

rakennelmat ja oheistoiminta olisivat olleet urheilukentällä ja maaliin olisi tultu järvenjäältä viimei-

nen kierros luistellen radalla. Väinölänniemen kentän kesäkäyttäjät vastustivat kentän jäädyttämistä 

ja Kuopion kaupungin Vaapaa- ajan keskuksen mielestä se ei ollut järkevää ja ajankohtaista. 

 

FIM2008 Tapahtuma sai todella suuren huomion Hollannin mediassa, puolen tunnin jälkilähetystä 

seurasi peräti miljoona katselijaa ja siellä talviaikaan luistelu ohittaa suosiossa jopa jalkapallon. 

Hollantilaiset tahot kiittelivät tapahtumaa eräänä kaikkien aikojen parhaimpana maratonluisteluta-

pahtumana nimeten sen kruunun jalokiveksi. 

Tapahtumaa värittivät sadat kotimaiset luistelijat, lukuisat kansainväliset luistelijat, Grand Prix Fi-

naali, kansainvälisten sponsorien mainosaidat, teltat ja myyntikojut, tuhatpäinen yleisöjoukko ja 

selostajalegendan Antero Mertarannan kuulutukset. Kilpailunjohtajana toimi Tuomo Stenroth. 

 

FIM 2009 

Kuopion Luisteluseura ry päätti johtokunnan kokouksessaan 30.3.2008 vetäytyä jatkossa Finland 

Ice Marathonin pääjärjestelyvastuusta. Kuopion Matkailupalvelu Oy kantoi suurta huolta kansain-

välisesti tunnetun ja merkittävän talviurheilu- ja matkailutapahtuman katkeamattomuudesta Kuopi-

ossa. Näin ollen syntyi 19.11.2008 Kuopion Matkailupalvelu Oy:n ja Kuopion Luisteluseura ry:n 

allekirjoittama yhteistyösopimus FIM2009 tapahtumasta. Sopimuksen mukaan Kuopion Matkailu-
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palvelu kantaa järjestelyvastuun talousvastuineen ja Kuopion Luisteluseura suorittaa työpanoksel-

laan varsinaisen kisojen teknisen järjestämisen. Projektipäällikkönä toimi Kaija Lipponen ja kilpai-

lunjohtajana Timo Oinonen. 

Matkailupomo Heikki Kähärän aloitteesta kisastadion tuotiin matkustajasatamaan, osa rakennelmis-

ta oli sijoitettu mantereelle. Kuutamoluistelu oheisohjelmineen oli hieno tapahtuma, joka keräsi 

runsaasti yleisöä nauttimaan leppeän keväisestä perjantai-illasta. Tapahtuma oli saanut uutta ilmettä 

ja keskuspaikka matkustajasatamassa oli tullut jäädäkseen. 

 

Koululaisluisteluun osallistui peräti 7 500 oppilasta kaupungin kouluista ja osa jopa Pohjois-

Karjalasta, Harri Turunen on saanut joka vuosi kiitettävästi koululaisia ulkoilmaliikunnan pariin. 

 

Erityisryhmien liikunta oli tämän vuoden teemana, joka houkutteli lähes sata osanottajaa avustaji-

neen mittelemään kuntoa 12,5 kilometrin matkalla mitä erikoisimmilla toiminta- ja apuvälineillä.  

Muutaman asteen pakkassää kisapäivänä houkutteli yli 1000 luistelijaa jäälle ja runsaasti yleisöä 

paikalle. Sauvaluistelu oli saanut jalansijaa lähes 200 luistelijan toimesta. Minimaratonille osallistui 

noin 70 nappulaa. Osanottajamaiden lippuja oli rivistössä 13 kappaletta. 

Uutta olivat  myös laivaravintolan palvelut sekä myyntipisteet satamatorilla ja live-bändi esiinty-

mässä. Palkintojenjako tapahtui uljaasti kaupungintalolla, kaupungin isännöidessä sitä buffetin kera. 

 

200 kilometrin matkalla hollantilaiset ikikävijät Yoeri Takken ja Hotze Zandstra veivät kaksoisvoi-

ton Hollantiin 7.17 ajalla, Antero Kotijärvi hävisi loppukirissä luistimen mitalla jääden kolmannek-

si. Oli Sjö oli kisan neljäs. 100 kilometrin kisan voittaja oli savolaistunut Siebrant Kuiper. Naisten 

200 kilometrin matkalla taisteli sitkeästi pimeässä maaliin pietarilainen Ludmila Koren ajalla 11.02. 

Naisten 100 kilometrin valtias oli Anita Hyttinen. 

 

FIM 2010 

Pääjärjestäjän vastuun kantoi edelleen Kuopion Matkailupalvelu Oy. Yhteistyökumppaneina olivat 

edellisen vuoden tapaan Kuopion Luisteluseura ja Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskus. Projekti-

päällikkönä toimi Kaija Lipponen ja kilpailunjohtajana Timo Oinonen.  Kilpailussa sovittiin luistel-

tavan toistamiseen Hollannin Luisteluliiton KNSB:n järjestämän Grand Prix -sarjan 200 km finaali. 

Kuopioon saapuivat Hollannin parhaat maratonluistelijat, ennakkosuosikkina nuori Douwe de 

Vries. 

 

Koululaisluistelu oli jälleen menestys ja heille jaettiin lahjoituksena saadut 7 000 laskiaispullaa ja  

reilut 1 000 litraa mehua. 

 

Pakkanen paukkui aamuviideltä Kallavedellä -32C verran. Tuomariston ja kilpailijoiden kriisiko-

kous pidettiin aamulla ja päätettiin startata vasta klo 12, matkana 100 km. Kuitenkin suomalaiset ja 

muutama hollantilainen uhmasivat pakkasta ja läksivät 150 kilometrin matkalle aamuhärässä mitta-

rin näyttäessä lähes -30C. Vielä päivällä auringonpaisteessa lämpötila oli -24C. 

Osanottajamäärä tippui jälleen pakkasten myötä ollen kuitenkin noin 600 luistelijaa. Osanottaja-

maiden lippuja liehui lähes ennätykselliset 16 kappaletta. Kaikki eivät päässeet maaliin ja hollanti-

laiset juuret omaavan Idols- voittaja Koop Arposen kitarakin kärsi vaurioita kovassa pakkasessa, 

mutta laulu kulki. 

 

Lyhennetyn GP 100 kilometrin ylivoimainen voittaja oli 37-vuotias ikämies Kurt Wubben ajalla 

2.57, toisena Klaas de Weerd, kolmantena koko GP Cupin voittaja Jan Maarten Heideman ja neljän-

tenä ennakkosuosikki nuori Douwe de Vries. Heideman on 36-vuotias kaksinkertainen FIM-voittaja 

ja kolminkertainen Hollannin mestari. Heideman tunnetaan Hollannissa ”Pelle Pelottomana”, joka 
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kehittelee kaikennäköistä luisteluun liittyvää. Kokemus ja sitkeys näyttelivät ratkaisevaa osaa olo-

suhteissa, jotka olivat hevosenleikkiä, hollantilaisista huipuista puolet jätti leikin kesken. 

Ns. päämatkan 150 kilometrin voitti ylivoimaisesti Suomen Maratonluistelun King Antero Kotijärvi 

ajalla 5.39. Seuraavilla sijoilla olivat Olli Sjö, Jan Albers ja Pekka Pajunen. Poikkeuksellisesti ki-

sassa ei mitelty SM- mitaleista.  Anterolla on vyöllään kahdeksan 200 kilometrin ja kuusi 100 kilo-

metrin Suomen mestaruutta sekä kymmeniä mestaruuksia ja mitalisijoja rataluistelussa.  

Sadan kilometrin kisan voitti ylivoimaisesti KuLS:n Joonatan Pappinen ajalla 3.40.  

 

Vuosien 1984 – 2010 varrelta ystäviä, yhteistyötä ja kumppaneita 
Hollantilaisista Kuopiossa kilpailleista huippuluistelijoista ovat vuosien saatossa parhaiten mieleen 

jääneet nimet: Jan Maarten Heideman, Richard van Kempen, Jan Kooiman, Lammert Huitema, Yep 

Kramer, Jos Pronk, Henk Angenent, Arnold Stam, Henri ja Rene Ruitenberg, Piet Kleine, Peter de 

Vries, Rob van Meggelen, Peter Baars, Ruud Borst, Theun Busser, Marten Hokestra, Piet Hettinga, 

Jeen van den Berg, Evert ja Henk van Benthem, Erik Hulzebosch, Jan Eise Kronkamp, Jan Roelof 

Kruithof, Yoeri Takken, Tristan Loy, Fausto de Marreiros, Hotze Zandstra ja Johannes Fekkes. 

Uuusimpina menestyjinä mm. Casper Helling, Kurt Wubben ja Douwe de Vries. 

Kaikki edellä mainitut ovat olleet suuria voittajia maratonluistelukisoissa ja useimmat heistä ovat 

olleet voittajia myös Finland Ice Marathonilla. Muistamme hyvin heidän luistelutyylinsä, kasvon-

piirteensä ja persoonallisen olemuksensa, kuten myös sympaattisen kuntoilijan Cor Tasin. Legen-

daarisia kävijöitä ovat olleet myös monet hollantilaiset valmentajat, teamleaderit ja vastuuhenkilöt.  

Ruotsista monivuotisia Kuopion kävijöitä ovat olleet kesällä 2010 menehtynyt Jorma Ryynänen, 

Donald Drielsma ja Håkan Eriksson. 

 

Kotimaisista nimistä vuosien taipaleella on jäänyt parhaiten mieleen joko tuloksiensa puolesta tai 

muuten uskollisina kävijöinä Lauri Paalasmaa, Pentti Sotikov, edesmennyt Kalle Valtonen, Olli Sjö, 

Pekka Pajunen ja monet muut nimeltä mainitsemattomat sekä kaikki kuopiolaiset ja lähiympäristön 

luistelijat. 

Unohtaa ei sovi myöskään ISU:n kansainvälistä tuomarin tehtävää uskollisesti hoitanutta edesmen-

nyttä lahtelaista Martti Heinoa, Kyösti Miettistä kuuluttajana, Suomen Luisteluliittoa, Kuopion 

kaupunkia, Kuopion Matkailupalvelu Oy:tä, Hotelli Scandic Kuopiota, Sokos Hotel Puijonsarvea, 

Savon Sanomia ja lukuisia järjestöjä sekä yhteistyökumppaneita. 

Alkuvuosina järjestelyjen vastuita kantoivat Tapani Pursiainen, Hannu Komu ja Pekka Junkkari. 

Kaija Lipposen ja Merja Syrjäsen väsymätön työ maratonluistelun hyväksi on ollut merkittävää 

Kuopion Matkailupalvelu Oy:n edustajina. Kuopion Luisteluseuran puheenjohtaja Annastiina Lar-

ronmaa on saanut joukkonsa hienosti innostumaan tapahtumaan mukaan. 

 

Ratamestareista legendaarinen Pekka Hynninen on loihtinut useimpina vuosina hyvät radat säistä ja 

olosuhteista riippumatta. Historian alkuvuosina ratamestarina toimi Pekka Björk ja Vesa Rautiai-

nen. Uusinta ratamestarisukupolvea edustaa Saku Kekäläinen ja Kai Aho joukkoineen. 

 

Kilpailunjohtajina, projektivastaavina tai -sihteerinä ovat 1992 lähtien toimineet mm. Pekka Pasa-

nen, Esa Jääskeläinen, Leo Kytövaara, Ensio Väätäinen, Tuija Vainikainen, Matti Kettunen, Risto 

Antikainen, Jouko Talvinen, Anna-Leena Nylund, Päivi Kokkonen, Atso Raasmaja, Tarja Kunnas, 

Tuomo Stenroth, Mervi Niskanen ja Ulla-Maija Alanne.  

Vuodesta 2010 lähtien kilpailunjohtajana on toiminut Timo Oinonen ja huollosta vastaavana Ari 

Toivanen. 

Järjestelyissä mukana ovat olleet sadat uskolliset talkoolaiset oman seuran jaostoista, naapuriseu-

roista ja eri yhteisöistä. Heistä mm. Eero Riekkinen, Sakari Karvonen, Oiva Tolvanen, Juhani Ris-

sanen, Erkki Räsänen ja kilpailukanslian ja huollon tytöt ja pojat ovat uhrautuneet koko kisaviikoksi 

järjestelyihin mukaan.  
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FIM2011 järjestyksessä 28. Finland Ice Marathon uusitulla organisaatiolla 

Jälleen tuli aika etsiä uusi päävastuullinen järjestäjä tapahtumalle, koska Kuopion Matkailupalvelu 

Oy oli ollut vain siirtymäkauden järjestäjänä. Neuvottelujen jälkeen vetovastuun otti Pohjois-Savon 

Liikunta ry Matti Kartilan ja Olli Pulkkasen johdolla. Yhteistyökumppanina toimi edellisvuosien 

sabluunalla Kuopion Luisteluseura, radan teosta vastasi edelleen kaupunki ja koululaisluistelusta 

vastasi Kuopion kaupungin perusopetuksen koululiikunta. Kilpailunjohtajana toimi kolmatta vuotta 

peräkkäin Timo Oinonen. 

Kuinka ollakaan, ennätyksellisen vaikea ja luminen talvi aiheutti sen, että rata valmistui vain 4 ki-

lometrin mittaisena ja luistelumatkoja jouduttiin lyhentämään. Kisaviikolle ennustettu kova pakka-

nen aiheutti sen, että menestyksellinen ja perinteinen koululaisluistelu jouduttiin perumaan. 

Sinänsä Finland Ice Marathonin kilpailupäivänä ei ole  pakkasrajaa, mutta tuulen voimakkuus ote-

taan huomioon mahdollisina matkojen ja aikataulujen muutoksina -20C ja sitä kylmemmällä säällä. 

 

Lyhennetyn päämatkan 140 kilometrin voitti Kuopion ikikävijä Hotze Zandstra ajalla 4.53.44. Koti-

järvellä luistellut Antero Kotijärvi hyytyi pakkasessa viimeisillä kierroksilla sijoittuen toiseksi kuusi 

minuuttia Zandstran jälkeen. Antero vei nimiinsä Suomen mestaruuden, HTL:n Pekka Pajuselle 

SM- hopeaa ja Olli Sjölle SM- pronssia. Tuimassa loppukirissä Pekan ja Ollin kanssa ollut Leppä-

virran Jarkko Koponen jätettiin SM- kisassa neljänneksi. 

Naisten sarjassa moskovalainen Ludmila Koren luisteli jälleen uhrautuvasti kovasta kelistä huoli-

matta maaliin saakka. 

 

Puolikkaan, eli 80 kilometrin matkan ylivoimainen voittaja oli HTL:n kokenut ikämies Juha Sameri 

ajalla 3.05.06.  Puolikkaalla naisten sarjassa kuopiolainen Maria Miettinen luisteli voittajana loista-

van ajan 3.17.48 ollen miestenkin joukossa peräti viides. 

Neljänkympin kisan kaksoisvoitto meni ulkomaille Venäjän Bogopolskylle ja Kotoville. Naisten 

sarjassa voittaja oli Anita Hyttinen. 

 

Potkukelkkailun 80 kilometrin kilvan voitti niukasti Kortelan Ryhdin Matti Pesälä ennen pahasti 

silmänsä jäätänyttä varkautelaista Markku Levästä. Naisten sarjan voittaja oli Nina Koponen. 

Sauvaluistelussa voittajia olivat Pekka Tynkkynen ja Valtteri Saukkonen. 

 

Brittiläinen Lontoossa asuva Teddy ” Penguin” Keen suoritti kisan yhteydessä uskomattoman tem-

pun. Hän hankki ensimmäiset luistimensa vain muutama kuukausi aikaisemmin, kävi opissa kuo-

piolaisten luistelijoiden ollessa leirillä Hollannissa ja tuli suoraan luonnonjäälle luistelemaan 200 

km:n matkan hyväntekeväisyytenä veljensä erikoisen sairauden puolesta ja varojen hankkimiseksi 

hänen hoidolle. Toki Teddy on hyvin monipuolinen ja atleettinen urheilijalahjakkuus. Teddy luisteli 

200 km kovassa pakkasessa parta kuurassa retkiluistimilla, lopun matkaa otsalampun ja auton va-

loissa, muiden luistellessa 140 km, maaliin ajassa 9.27.35! Siinäpä on tavoitetta monelle muulle 

enemmän harrastaneellekin luistelijalle. Teddy on mainosalan ammattilainen ja hän hyödynsi tapah-

tuman ja tempauksensa kotimaassaan ja blogissaan näyttävästi. 

 

Päivän kilpailuissa luistelijoita oli kovasta pakkasesta johtuen noin 350. Lyhyt 4 km:n rata sai osit-

tain kilpailijoilta kiitosta, mutta suuremmalla osanottajamäärällä huolto olisi joutunut koville ja rata 

käynyt ahtaaksi. Matti Kartila ja Aki Tuovinen toimivat asiantuntevina kuuluttajina. 

 

FIM 2012 järjestyksessä 29. kerta 

Pääjärjestäjän vastuun kantoi edelleen Pohjois- Savon Liikunta ry projektipäällikkönä Olli Pulkka-

nen. Yhteistyökumppanina toimi edellisvuosien tapaan Kuopion Luisteluseura, radan teosta vastasi 

edelleen kaupunki ja koululaisluistelusta vastasi Kuopion kaupungin perusopetuksen koululiikunta. 

Kilpailunjohtajana toimi neljättä vuotta peräkkäin Timo Oinonen. 
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Säät suosivat tapahtumaa koko viikon ajan, aurinkoa ja pilvipoutaa, muutama aste pakkasta. Oheis-

tapahtumat mukaan lukien tapahtuma liikutti lähes 10 000 ihmistä. Mutta radan teon kanssa oli jäl-

leen suuria ongelmia, koska runsasluminen talvi vaikeutti työskentelyä. Vettä oli lumen ja jään vä-

lissä useita kymmeniä senttejä ja jää alla ohutta ja huonolaatuista. Ratamestari Kai Aho joukkoineen 

jäädytti koko sataman alueen ja aivan loppuvaiheessa saatiin aikaiseksi lyhennetty 7,5 km:n rata. 

Niinpä kerrannaisina matkojen pituudetkin muuttuivat, mutta kuninkuusmatka 200 km pysyi perin-

teisenä. Osanottajia oli yhteensä noin 500 luistelijaa ja sauvaluistelijaa koostuen 13 eri maasta. 

 

Päämatkalla nähtiin ennennäkemätön kirikamppailu, neljä parasta luistelijaa saivat saman ajan 

7.26.05. Kirikilpailun voittaja oli vanha tuttu Hollannin Yoeri Takken. Hopeasta käytiin tasaväki-

nen taistelu Leppävirran Jarkko Koposen ja Hollannin Hotze Zandstran kesken, toinen sija jaettiin 

koska edes maalikameralla ei saatu eroa syntymään. Tuomaritoimintaa vaikeutti myös kenttämesta-

rin erikoisuutena jäänyt kaareva maaliviiva. Järjestävän seuran Antero Kotijärvi oli kisan neljäs ja 

samalla SM- kisassa Jarkko Koposen jälkeen hopealla. SM pronssia luisteli Salon Vilppaan Olli 

Sjö. Kotimainen maratonluistelun valta vaihtui ainakin väliaikaisesti Jarkko Koposelle. 

Naisten sarjassa päämatkalle osallistui pikaluistelijana tunnettu Porin Pia Humisto, Pia luisteli sit-

keästi huippuajan 8.17.39 ollen miesten joukossa 7. sijalla. 

Naisten SM- voiton 90 km:n matkalla luisteli totutusti Leppävirran Anita Hyttinen, hopeaa saavutti 

Kuopion Luisteluseuran Maria Miettinen. Veteraanien mestarit 90 km:n matkalla olivat Kuopion 

Hannu Pappinen ja Jyväskylän Aimo Väisänen. Puolikkaan yleisen sarjan 90 km:n voittaja oli jäl-

leen järjestävän seuran Joonatan Pappinen. 

 

Suomen Luisteluliiton edustajat Sauli Pollari ja Pekka Pajunen luovuttivat iltatilaisuudessa ansio-

merkin Kaija Lipposelle luistelun ja Finland Ice Marathonin hyväksi tehdystä arvokkaasta ja laaja-

mittaisesta työstä parinkymmenen vuoden ajalta. 

 

Samassa iltatilaisuudessa luovutettiin Eevi Huttusen lahjoittama kristallimalja 200 km:n Suomen 

mestari Jarkko Koposelle. Eevi muistetaan menneiltä vuosikymmeniltä pikaluistelun kuopiolaisena 

Olympiamitalistina, Maailman mestarina ja Maailmanennätysluistelijana. 

 

Koululaisluistelu oli jälleen menestys ja luistelijoita oli kahtena päivänä yhteensä noin 7000 koulu-

laista opettajineen. 

 

FIM 2013 järjestyksessä 30. kerta, Juhlavuosi 
Kolmevuotisen sopimuskauden päätteeksi pääjärjestäjän vastuun kantoi  Pohjois- Savon Liikunta ry 

projektipäällikkönä Olli Pulkkanen. Kilpailun johtamisesta, ruoka- ja mehuhuollosta sekä Minima-

rathonista vastasi Kuopion Luisteluseura. Radan teosta vastasi Kuopion kaupungin Kuntatekniikka-

liikelaitos Kai Ahon johdolla. Koululaisluistelusta vastasi Kuopion kaupungin perusopetuksen kou-

luliikunta. Kilpailunjohtajana toimi viidettä vuotta peräkkäin Timo Oinonen. Kilpailun ylituomarina 

on toiminut vuosikymmenen verran lahtelainen Martti Heino. 

Sää oli varsinkin kilpailupäivänä muutaman asteen pakkasen ja kovan tuulen hyytämä. Sääolot oli-

vat loppupäivästä hyvin ankarat voimakkaan tuulen puhaltaessa maalialueelta kohti pitkää Itkon-

niemen suoraa. Monet kuntoluistelijat ottivat retkiluistimet käteensä ja kävelivät parin kilometrin 

loppusuoran maaliin kun voimat eivät riittäneet luisteluun kovassa vastatuulessa. Oheistapahtumat 

mukaan lukien tapahtuma liikutti jälleen lähes 10 000 ihmistä. Ratamestari Kai Aho joukkoineen 

jäädytti koko sataman alueen ja loppuvaiheessa saatiin aikaiseksi normaali 12,5 km:n rata. Kunin-

kuusmatka 200 km, 100 km ja 12,5 km pysyivät perinteisinä matkoina, mutta kokeilumielessä yh-

distimme 25 ja 50 km:n matkan yhteiseksi 37,5 km:n matkaksi. Uusi kokeilu ei tuonut mitään uutta, 

sanottajia oli yhteensä edelleen noin 500 luistelijaa ja sauvaluistelijaa koostuen yli kymmenestä eri 

maasta. Niinpä päätimme palata entisille matkoille tulevana vuotena. 
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Päämatkalla nähtiin jälleen neljän miehen kirikamppailu maalisuoralla. Neljä parasta luistelijaa saa-

puivat rinta rinnan maalisuoraa pitkin. Kirikilpailun tiimellyksessä harmittavasti Yeori Takkenin ja 

Jarkko Koposen luistimet kolahtivat yhteen ja voittajaksi kiiruhti kolme kertaa täällä aikaisemmin 

voittanut  Hollannin Hotze Zandstra. Toiseksi luisteli isäntäseuran Antero Kotijärvi, kolmanneksi 

Yoeri Takken ja neljänneksi Jarkko Koponen. SM- mitalit menivät järjestyksessä Antero Kotijärvi, 

Jarkko Koponen ja Jouni Nurminen. Antero Kotijärven 200 km:n Suomen mestaruus oli kyseisellä 

matkalla jo peräti kymmenes! 

Sadan kilometrin kisan voittaja oli totutusti KuLS:n Joonatan Pappinen. Huomion arvoista oli, että 

naisten sarjassa sadalla kilometrillä Kuopion Reippaan Susanna Ylinen olisi ollut miesten sarjassa 

peräti toinen. 

 

Koululaisluistelu oli tavan mukaan menestys ja luistelijoita oli kahtena päivänä yhteensä noin 7000 

koululaista opettajineen. 

Kuutamoluistelu keräsi pari tuhatta luistelijaa ja päättyi näyttävään ilotulitukseen. 

 

FIM 2014, 30- vuotta tapahtuman ensi kerrasta 

Pääjärjestäjänä jatkoi uuden kolmivuotisen sopimuksen mukaan Pohjois- Savon Liikunta ry uuden 

tapahtumapäällikön Wille Markkasen johdolla ja johtaja Risto Kovasen alaisuudessa. Kuopion 

Luisteluseura ry oli entiseen malliin mukana ja Timo Oinonen toimi kilpailunjohtajana kuudetta 

vuotta peräkkäin. 

Wille Markkanen  toi järjestelyihin uusia ajatuksia ulkoisen ilmeen ja markkinoinnin suuntaan, ta-

pahtuma kehittyy useimmiten uuden katsannon ja perusteellisen arvioinnin myötä. 

Finland Ice Marathon on käsite niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, sillä on edelleen tilausta talvi-

tapahtumien joukossa. FIM tapahtuman 30- vuotisen historian aikana olemme liikuttaneet luistimil-

la arviolta yli 300 000 luistelijaa pelkän tapahtuman aikana, runsaslukuista yleisöä ja yleistä paikal-

lista luisteluradan käyttöä unohtamatta. Aikajaksoon on mahtunut monia erikoisiakin asioita ja va-

paaehtoisen talkootoiminnan voimannäytettä. FIM historian aikana retkiluistelu on lisääntynyt val-

tavasti kuntoilumuotona auratuilla järvenjääradoilla ja tuhannet suomalaiset kuntoluistelijat ovat 

hankkineet tänä aikana hiihtomonoihin kiinnitettävät retkiluistimet. Myös sauvaluistelun suosio on 

kestänyt hyvin mukana kisoissa. 

Sääolosuhteiden ääri-ilmiöt ja vaihtelevat talvet ovat jo nyt tuoneet omat hankaluutensa tapahtuman 

järjestelyissä, mutta usko tulevaisuuteen FIM:n suhteen on edelleen luja.  

 

Kai Aho joukkoineen ponnisteli jälleen ison panoksen saadakseen hyväkuntoisen radan aikaiseksi 

niin kilpailijoille kuin kuntoilijoillekin. Jokavuotinen taistelu muuttuneita luonnon olosuhteita vas-

taan teettää vuosi vuodelta enemmän töitä ja pitää radan valmistumista jännityksessä tapahtumavii-

kolle saakka. 

 

Koululaisluistelu tapahtui jälleen kaksipäiväisenä. Koululaisia oli tapahtumassa mukana 6000-7 000 

tyttöä ja poikaa. KuLS tarjoili jälleen koululaisille mehua Ari Toivasen johdolla. Olemme suunnat-

tomasti iloisia siitä mitenkä onnellisia ja iloisia nuoret ihmiset ovat päästessään koulupäivänä heille 

ilmaisella bussikyydityksellä nauttimaan tapahtumasta. 

 

Kuutamoluistelu oli melkoinen menestys. Sää oli mainio ja luistelijoita oli jätkänkynttilöiden valai-

semalla kahden kilometrin radalla arviolta 3000 henkeä. Tapahtuma-alue oli saanut uuden ilmeen 

Wille Markkasen kehittelyn tuloksena, tunnelma oli loistava ja markkinahenkinen kojuineen ja va-

loineen. Ilotulitus kruunasi kuutamoluisteluillan. 
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Kuninkuusmatkan 200 km:n luistelijat starttasivat klo 7 hämärässä ja utuisessa säässä. Tuuli yltyi 

päivän aikana ja lunta tuiskutti niin, että 12,5 km:n rataa piti harjata pitkin päivää. Keli oli tosi ras-

kas ja vaativa kaikilla matkoilla. 

 

Kuninkuusmatkalla ratkaisu tapahtui jälleen vasta loppusuoralla. Hollantilainen Kallaveden ikikävi-

jä Yoeri Takken vei voiton luistimen mitalla Leppävirran Jarkko Koposen nenän edestä. Jarkolle 

napsahti samalla Suomen mestaruus. Hollannin Jan Albers oli kolmas ja KuLS:n Antero Kotijärvi 

oli neljäs. Antero saavutti SM- hopeaa ja Olli Sjö luisteli SM- pronssille. 

 

Sadalla kilomerillä järjestävän seuran KuLS:n Timo Vesalo ja Pekka Moilanen ottivat kaksoisvoi-

ton, Timon ollessa parempi kolmen sekunnin turvin. Saman matkan nopein nainen oli Jyväskylän 

Susanna Ylinen, hänen aikansa olisi tuonut miestenkin sarjassa peräti kolmannen sijan. Naisten sar-

jassa neljänneksi luisteli KuLS:n Marika Moilanen. 

 

Minimaratonilla oli huonosta säästä huolimatta osanottajia 41 naperoa, kaikki 6 – 10 -vuotiaita tyt-

töjä ja poikia. Minimaratonilla osanottajajoukko korreloi suoraan säätilaa. 

 

Olihan sitä tietty mukana jälleen vedonlyöntiäkin. Vedonlyönnin kohteena oli KuPS:n jalkapalloili-

ja Tero Taipale. Voittokerrointa ei ole tiedossa, mutta sijoitus oli 50 kilometrin kisassa 60. 

 

Osanottajia oli kaiken kaikkiaan 545 luistelijaa. Osanottajamäärä heittelee olosuhteiden mukaan. 

Jälki-ilmoittautuminen saattaa nousta jopa parilla sadalla, mikäli viikolla lupauksissa on tulossa 

aurinkoista ja muutaman pakkasasteen säätä.  

Kokonaisuutena tapahtumaan osallistui pitkän viikonlopun aikana noin 12 000 – 13 000 luistelijaa 

ja lisäksi katsojat lukujen päälle. 

 

Hollannin maratonluistelun johtoon kuuluva Hans Brandt kehui vuolaasti järjestelyjä. Hän totesi 

lehdessä, että hommat hoituvat ja asia osataan Kuopiossa vaikka luonnonvoimat pistäisivät hanttiin. 

 

Tällä kertaa tapahtumaan liittyi myös nostalgisia ja hieman surullisiakin muistoja. Vuonna 1987,  

200 km:n kuninkuusmatkalla radalle menehtyi sydänkohtaukseen hollantilainen 48- vuotias Piet 

Dijkstra, jonka puoliso Ida Kooiman voitti naisten sadan kilometrin luistelun. Vanhempiensa muis-

ton kunnioittamiseksi luistelemaan saapuivat Kanadaan muuttaneet pariskunnan lapset, poika Rick 

Dijkstra ja tytär Agnes Heida. Rick saavutti 200 km:n kisassa peräti viidennen sijan ja Agnes oli 

naisten 100 km:n matkalla seitsemäs. 

 

FINLAND ICE MARATHON 2015 OLI SÄIDEN ARMOILLA 

Helmikuun 18…21päivänä järjestetty tapahtuma oli hyvin kaksijakoinen säiden suhteen. Koululais-

luistelut saatiin suorittaa hyvissä olosuhteissa noin 7 000 koululaisen kanssa. Koululaisluistelun 

jälkeen säiden haltija käänsi kuitenkin selkänsä järjestäjille. Perjantai-iltana Kuutamoluistelussa oli 

jo sitten enne tulevasta, loskaa oli alueella puolisääreen. Silti paikalle tapahtumaan oli tullut tuhan-

sittain yleisöä nauttimaan illan ohjelmasta ja ilotulituksesta. Lauantaiaamu valkeni tuhruisena ja 

lämpimänä, luistelurata oli pehmeässä kunnossa vaikka kaikki tehtävissä oleva oli tehty radan kun-

nostajien toimesta yön aikana. Ei auttanut muu kuin lyhentää rataa 6,5 km:n mittaiseksi ja matkoja 

lyhentää siedettävämmäksi. Matkojen lähdöt käynnistettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti, ku-

ninkuusmatka 200 km jo kello 7 aamuhämärässä. Olosuhteet heikkenivät kuitenkin vielä heti ensi 

tuntien aikana. 

Kuninkuusmatkan luistelijat arvostelivat olosuhteita ja esittivät reaktionsa kilpailunjohdolle, peri-

aatteessa he lopettivat luistelun. Kuninkuusmatkan kisa keskeytettiin 32,5 km:n jälkeen ja kärjen 
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viisi luistelijaa saapuivat maaliin hieman protestimielellä rinnakkain käsi kädessä luistellen. Heidät 

kaikki palkittiin illalla voittajina isoilla pokaaleilla ja kunnianosoituksin. 

 

Osa luistelijoista halusi kuitenkin luistella välittämättä heikosta jäästä, joka ei todellakaan ollut 

kiinni radantekijöistä eikä organisaatiosta. Varsinaiset työnsankarit, kuninkaat ja kuningattaret oli-

vatkin alkuperäisen 100 km:n osallistujat. He halusivat ehdottomasti luistella hieman lyhennetyn 78 

km:n matkan loppuun. Siinä jyväskyläläinen kärkikolmikko Oiva Lipsonen, Kirsi Korpijärvi ja Su-

sanna Ylinen näyttivät tahdonvoimansa ja sisukkuutensa. 

 

Potkukelkkailu pystyttiin potkimaan 39 km:n mittaisena varkautelaisen Markku Leväsen voittaessa 

kilpailun. 

 

Kaikki muut luistelumatkat ja sauvaluistelut päätettiin viedä läpi vain 6,5 km:n yhden kierroksen 

kisana, mutta kaikki pääsivät kuitenkin kisaamaan omassa startissaan. 

 

Minimarathon luisteltiin suunnitellusti, mutta lyhyellä 250 m:n radalla, kaikki juniorit saivat mitalit, 

mehua ja parhaat palkittiin pokaalein. 

 

Kisoihin otti osaa erityinen 60 henkilön hollantilainen ryhmä. He saapuivat erikoisjärjestelyllä 

Kuopioon. Ryhmä koostui Team Traumaplatform yhteisön alla olevista pääosin lääkealan tutkijois-

ta, ortopedian kirurgeista, professoreista ja lääkäreistä. Ryhmä osallistui myös kaupungissa pieni-

muotoisiin konferensseihin. Ryhmän jäsenistä 15 henkilöä osallistui nastoitetuilla maastopyörillä 

200 km:n pyöräilyyn luisteluradalla, joka lyhennettiin lopulta 117 km:n mittaiseksi. Heistä kaksikko 

Arthur Kievit ja Janus Wiegerinck ovat tohella kovia urheilijoita, kyseisissä olosuhteissa luistelijat 

eivät pysyneet mukana ollenkaan. 

 

Jotkut luistelijat olivat sitä mieltä, että kisa olisi pitänyt perua ennakkoon tai viimeistään aamulla. 

Suurin osa luistelijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että kilpailut pitää viedä jossakin muodossa läpi. 

Kilpailun perumisen kynnys on erittäin korkea. Täytyy huomioida historiallinen perinne, kaukaa 

tulleet ulkomaiset osallistujat, kotimaiset osallistujat huoltojoukkoineen, järjestäjien ja vapaaehtois-

ten mittaamaton työ sekä tapahtuman jatkuvuus. Aina löytyy tietysti arvosteltavaa ja kehitysideoita, 

otamme kaikki rakentavat kommentit nöyrästi vastaan ja teimme mielestämme keskimäärin kaikkia 

osapuolia tyydyttäviä päätöksiä. On huomioita, että koko tapahtumassa oli viikon aikana noin 

12 000 luistelijaa, yli kolmenkymmenen vuoden aikana on kertynyt noin 350 000 suoritusta. 

Tulospalvelu ei toiminut moitteettomasti, pääsyy siihen oli olosuhteet ja pyöräilyn tuoma tupla-

ajanottoportti, myös yksittäisiä puutteita oli chipin puuttumisesta luistelijoilta.  

 

Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä oli Pohjois- Savon Liikunta ry, tapahtumapäällikkönä Marko 

Heikkinen. Kilpailunjohtajana toimi Kuopion Luisteluseura ry:n Timo Oinonen. Ratamestarina toi-

mi Mestarin Kai Aho. Kilpailun ylituomarina toimi Suomen Luisteluliiton ISU tuomari Martti Hei-

no, Martti poistui keskuudestamme kevätkesällä 2015. 

 

FINLAND ICE MARATHON 2016 

Tänä talvena saatiin teräksinen jääpeite heti tammikuun alussa, jää vahvistui ilman lumisateita hy-

vin. Radan kunto oli historian ennätyksellisen loistava todella varhain, luistelemaan päästiin jo 8. 

tammikuuta. Sitten tapahtui kuitenkin odottamaton sään muutos, ilma lämpeni ja samalla tuli paljon 

lunta, rata meni vesille. Sitten tuli uudet pakkaset ja 7,5 kilometrin rata oli jo hyvässä kunnossa. 

Taas saatiin uutta murhetta kun ilma lämpeni ja radalle alkoi kertyä vettä. Radan kunnostajat tekivät 

kisojen alla hartiavoimin töitä Kai Ahon johdolla. Alussa näytti lupaavalle 12,5 kilometrin rata. 

Ensiksi jouduimme luopumaan Itkonniemen lenkistä ja seuraavaksi Kuopionlahden lenkistä. Kisa-
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viikkoa edeltävinä päivinä 4 km:n lenkki oli vielä loistavassa kunnossa. Vesi nousi kuitenkin kisa-

viikon aikana Rönön lenkille ja kilpailtava kierros typistyi 2 km:n mittaiseksi. Päätöksenä oli, että 

pisin luisteltava matka oli 100 km. Säät olivat muuten suosiollisia, aurinkoa ja pikkupakkasta. Vii-

kon tapahtuma kokonaisuutena onnistui loistavasti Marko Heikkisen toimiessa tapahtumapäällikkö-

nä, tapahtumaviikko oli yksi historian parhaita. Tapahtuman aikana jäällä oli noin 12 000 – 13 000 

kilpailu- ja kuntosuoritusta. 

 

Kaksipäiväiseen Koululaisluisteluun osallistui noin 7 000 iloista koululaista. Kalle Laakkosen sää-

tiö kustansi edelleen linja-autokuljetukset koululaisille, lähimmiltä kouluilta saapuminen tapahtui 

toki jalkaisin. KuLS:n pikaluistelijat jakoivat koululaisille mehua pari kuutiota Ari Toivasen johdol-

la. Oheistoimintaa ei pystytty järjestämään veden aiheuttaman typistyneen tapahtuma- alueen joh-

dosta. 

 

Perjantaina oli vuorossa Nastapyöräily, siinä oli osanottajia 35 pyöräilijää ympäri Suomen maata ja 

kolme henkilöä Hollannista. Päämatkan 100 km:n voittaja oli nuori olympiavalmennettava Toni 

Tähti Viitasaarelta. Tämäkin kilpailu käytiin kahden kilometrin radalla. Nastapyöräily sai kiinnos-

tavan vastaanoton ja sillä oletetaan olevan kasvava tulevaisuus. 

 

Kuutamoluistelu keräsi jälleen mahtavasti luistelijoita ja yleisöä, arvioiden mukaan jopa 5 000 hen-

keä. Tunnelma oli hieno ja varsinkin lasten osalta jännittävä hämärässä ja jätkänkynttilöiden lois-

teessa. Illan kruunasi vielä loistava ilotulitus. 

 

Lauantainen Finland Ice Marathon kisapäivä valkeni pikkupakkasessa ja heikkotuulisena. Olimme 

tehneet päätöksen jo edellisenä päivänä kahden kilometrin radasta ja matkamuutoksista, lähtöaikoja 

emme muuttaneet, päätökset olivat perusteltuja ja tuntuivat toimineen. 

Rataa kiersi enimmillään 200 luistelijaa yhtä aikaa, siis luistelijoita keskimäärin 10 metrin välein ja 

ajanottoa sekunnin välein. Osanottajia oli noin 550 luistelijaa, 12 maasta, hollantilaisia 26.  

Kisan aikana satoi kevyttä pakkaslunta ja jää hilseili kovassa käytössä. Em. johtuen jouduimme 

harjaamaan rataa luistelijoiden joukossa noin tunnin välein, ilman havereita. Ensiapukin pääsi vä-

hällä, tietoomme tuli vain pieniä kolhuja lukuisista kaatumisista huolimatta. 

Ajanotto ja tulospalvelu toimivat hyvin, riippumatta kovasta trafiikista radalla. Lyhyt rata oli ylei-

sölle mieleen kun luistelijoita meni ohitse jatkuvana virtana. 

Päämatkan 100 km voittaja oli Hollannin Jan Albers. Kisan kakkonen oli yllättäen LePU:n Ossi 

Sippu, voittaen samalla Suomen mestaruuden, muut SM- mitalit menivät LePU:n Jarkko Koposelle 

ja KuLS:n Antero Kotijärvelle. 

 

Minimaraton rata oli mennyt vesille jo viikolla, juniorit luistelivat sopivassa välissä ikäryhmittäin 

pääradalla, sekin onnistui hyvin ennakkovalmisteluiden mukaisesti. 

 

Potkukelkkailun pienet määrät olivat selkeässä kasvussa ja sauvaluistelijoiden runsas määrä ilahdut-

ti järjestäjiä. 

 

Radan pituus herätti kiinnostavaa keskustelua jatkon kannalta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että har-

kittaisiin jo alusta pitäen 4,0 – 7,5 kilometrin leveän radan teosta. Organisaatio, ajanotto ja huolto 

pystyvät nyt koetulla 2,0 km:n kokemuksella läpi viemään noin 1 000 luistelijaa. 

 

Jäällä tapaamani eräs kuntoluistelija totesi säiden haastavuuden olevan Finland Ice Marathonin se 

”SUOLA”. Niin radan kunnostajat, järjestelykoneisto, yleisö kuin luistelijatkin saavat spekuloida ja 

jännittää tapahtuman onnistumista. Jäätyykö Kallavesi, jos jäätyy niin tuleeko teräsjäätä vai sohjo-

jäätä, sataako lunta tai räntää tuhottomasti, onko jää riittävän paksua työstökoneille, onko pakkasta 



 21 

liikaa vai sataako vettä, nouseeko vesi jäälle, onko kisaviikolla kurjat kelit ja tuulta, pakkasta vai 

aurinkoa, kysymyksiä riittää loputtomiin. Säiden ääri-ilmiöt ovat tulleet näköjään jäädäkseen. 

 

Järjestelytoimikunnassa olivat: Risto Kovanen, Marko Heikkinen, Anne Kekäläinen, Wille Mark-

kanen, Kaija Lipponen, Noora Kivi, Lari Kilpeläinen, Kai Aho, Ari Toivanen, Jonna Heikkinen ja 

Timo Oinonen. Järjestelytoimikunta kokoontui kuusi kertaa ja toimi erittäin hyvässä hengessä ja 

aktiivisesti. 

Keskustelua herätti jälkeenpäin mm. se, että mitenkä pitäisi suhtautua kilpailutapahtuman luontee-

seen. Olisiko sitä vietävä eteenpäin kuntoilu ja osallistuminen kärjessä vai ulkomaisten huippujen 

kilpailuna, pitäisikö välttää jopa ”kilpailu” sanaa. Sinänsä onnistunut tapahtuma ei saa jämähtää 

paikalleen, kehitystä tulisi tapahtua mm. kisapäivän osanottajamäärissä. 

Media oli kiinnostunut tapahtumasta verrattuna viime vuosiin erittäin kiitettävästi. Savon Sanomat, 

radioaallot ja TV toivat tapahtumaa esille mukavasti. 

 

Pohjois- Savon Liikunta ry on toiminut nyt kuusi vuotta Finland Ice Marathonin vastuullisena pää-

järjestäjänä. Johtaja Risto Kovanen neuvottelee seuraavasta kolmen vuoden jatkosta Kuopion kau-

pungin ja eri tahojen kanssa. Järjestäjillä on selkeä tahtotila suositun talvisen tapahtuman 32- vuoti-

aan historian katkeamattomuudesta. 

 

FINLAND ICE MARATHON 2017 

Tänä talvena aluksi tuli lunta erittäin vähän ja usein oli suojasäätä. Jääkansi paksuuntui hyvin, mutta 

varsin huonolaatuisena. Luistelemaan päästiin 2 km:n lenkille jo 10. tammikuuta, luistelukaudesta 

muotoutui yli kaksi kuukautta kestävä. Luistelurata valmistui 12,5 km:n mittaisena pari viikkoa 

ennen kisaa kahden vuoden tauon jälkeen. Mestarin Kai Aho ratamestarina oli työstänyt joukkoi-

neen leveän ja hyväkuntoisen radan luistelijoiden käyttöön. 

 

Tapahtumaviikko alkoi koululaisluistelun merkeissä keskiviikkona loistavan talvisään vallitessa. 

Torstainen koululaisluistelun päivä oli sitä vastoin tuulinen ja lumisateinen. Mutta 5 500 koululaista 

olivat hyvin innoissaan kun talven kohokohta koitti koulutyön vastapainoksi. Koululaisten määrä 

pieneni edellisvuosiin verrattuna siitä syystä, että Kalle Laakkosen säätiö puolitti bussikuljetusten 

kustannukset. Näin ollen tuleva käytäntö on se, että koululuokat pääsevät vuorovuosin bussilla ta-

pahtumaan. Kuopion liitosalueilta olivat läsnä mm. Maaninkajärven koululaiset. 

 

Perjantainen Nastapyöräily vietiin läpi hyvissä olosuhteissa. Osanottajia oli yhteensä 44 pyöräilijää. 

Täyden 100 km:n matkan voitti edellisen vuoden tapaan Viitasaaren Toni Tähti ajalla 3.00.08. Puo-

likkaan matkan voittaja oli CC Ilveksen Juha Tamminen ajalla 1.48.35. Varttimatkan voittaja oli 

Kuopion Luisteluseuran ja FIM:n kilpailunjohtaja Timo Oinonen ajalla 53.14. 

 

Perjantai-illan kuutamoluistelu jätkänkynttelien valossa ja ilotulituksineen keräsi jälleen runsaslu-

kuisen joukon, arvioiden mukaan jopa yli 4 500 henkilöä. Sää suosi myös kuutamoluistelua. 

 

Minimaratonilla oli pitkästä aikaa osanottajia runsaasti, eli 73 lasta. Tästä syntyi hienoinen positii-

vinen ongelma, eli ilmoittautuminen, tulokset ja palkintojenjako hieman ontuivat. Tämä täytyy saa-

da jatkossa paremmin toimimaan. 

 

Lauantain päämatkan 200 km voitti tiukassa kirikamppailussa Kuopion Luisteluseuran Jarkko Ko-

ponen ajalla 7.24.36. Kisan toinen oli viimevuotinen voittaja hollantilainen Jan Aalbers. Kolmante-

na oli loppukilometreillä kompuroinut hollantilainen Yoeri Takken, neljäntenä Kuopion Luistelu-

seuran Antero Kotijärvi ja viidentenä Leppävirran Urheilijoiden Ossi Sippu. SM- mitalit menivät 

järjestyksessä Jarkko Koponen, Antero Kotijärvi ja Ossi Sippu. Jarkko Koposen voitto oli historial-
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linen sikäli, että se oli ensimmäinen päämatkalla suomalaisen ja samalla isäntäseuran saavuttama 

voitto. 

Sadan kilometrin voittaja oli Viron Kuido Koppel, Kuopion Luisteluseuran Pekka Moilasen ollessa 

toinen ja samalla M50 sarjan Suomen mestari. 

Naisten 100 km:n Suomen mestaruuden vei nimiinsä Jyväskylän KENSUN Kirsi Korpijärvi, Kuo-

pion Luisteluseuran Alisa Vainion (nuori kova maratonjuoksija) ja Maria Miettisen viedessä muut 

SM- mitalit. 

Miesten 50 km:n matkalla venäläinen kaksikko Mikhail Kochnev ja Mikhail Boyarskiy pitivät päi-

vän kovinta vauhtia kaikki matkatkin huomioiden, kaarreluistelukin vedettiin pikaluistelutekniikal-

la. Kisan kolmas oli Kuopion Luisteluseuran uusi kasvo Ville Männistö. 

Potkukelkkailun 50 km:n valtias oli varkautelainen Markku Levänen. Markku voitti kisojen aattona 

Norjassa kolmannen kerran peräkkäin siellä suositun alamäkipotkukelkkailun Maailman mestaruu-

den, vastustajina oli mm. entisaikojen hiihtäjäsuuruus Djörn Dählie. 

 

Kilpailuihin ilmoittautuneita oli moniin vuosiin ennätysmäärä, eli yhteensä 680 osallistujaa edusta-

en 15 kansakuntaa. Tapahtumaviikko keräsi noin 12 000 osallistujaa. Tapahtumassa oli runsaslu-

kuinen yleisöjoukko vaikka samaan aikaan oli meneillään hiihdon MM- kisat Lahdessa. Tapahtu-

man päävastuun kantoi uuden kolmivuotiskauden solminut Pohjois-Savon Liikunta. Tapahtuma-

päällikkönä toimi edelleen Marko Heikkinen ja kilpailunjohtajana 9. kerta peräkkäin Timo Oino-

nen. 

 

Kilpailukansliassa oli nähtävänä Eevi Pirisen (os. Huttunen) palkintokokoelma vitriineineen, me-

nestysluistimineen, diplomeineen ja lehtileikekirjoineen. 

Keskipäivällä kilpailujen kuuluttaja Olavi Rytkönen piti kunnallisvaaliehdokkaille poliittisen panee-

lin, jossa käsiteltiin mm. Finland Ice Marathonin jatkuvuutta ja Lippumäen tekojääratahanketta. 

 

Savon Sanomat toivoi pääkirjoituksessaan, että järjestäjät ottaisivat ohjelmaan mukaan entisaikojen 

tapaan puhallinmusiikin. Samalla kirjoitettiin, että Finland Ice Marathon on hieno mainos Kuopiol-

le, joka näkyy kansainvälisestikin. Siitä kannattaa ottaa kaikki irti. 

 

Vuoden 2018 Finland Ice Marathon on päätetty pidettäväksi 21 -24.2.2018. 

 

FINLAND ICE MARATHON 2018 

Leudosta alkutalvesta huolimatta tapahtuman järjestelyt etenivät normaalissa, talven etenemisen 

suomassa, aikataulussa. Matkustajasatamassa sijaitsevan tapahtuma-alueen jäänmittauksia tehtiin 

11.1. ja jään vahvistaminen tapahtuma-alueella aloitettiin perjantaina 12.1.2018. Jääradan pohjus-

tustöitä tehtiin seuraavalla viikolla. Runsasluminen talvi viivästytti hieman ensimmäisten kilomet-

rien avaamista ja radan tekoa. Lisäksi runsaan lumen aiheuttama paino nosti jäälle vettä. Ensimmäi-

set luisteltavat kilometrit saatiin auki 27.1.2018 ja Rönön lenkki (yhteensä 4 km) seuraavalla viikol-

la. Kuopionlahden lenkki ja kokonaispituudeltaan 7,5 kilometrin rata avautui tiistaina 6.2. Täysimit-

tainen 12,5 kilometrin rata saatiin valmiiksi tapahtumaviikon maanantaina ja kisat päästiin käymään 

täydellä radalla. Uutuutena ajanotossa oli radan puolivälissä, noin 6 kilometrin kohdalla ollut väli-

aikapiste, mikä antoi lisäinfoa radan varrelta yleisölle.  

 

Tapahtuman avauksessa koululaisluisteluissa nähtiin kahden päivän aikana yhteensä noin 5 000 

koululaista ja opettajaa. Vaikka pakkasta oli aamuisin reippaasti, silti tiettävästi vain muutama kou-

lu perui tulonsa. Pohjois-Savon Urheilugaalassa Jokeri-palkinnolla palkittu Timo Oinonen luovutti 

500 € rahapalkinnon Maaninkajärven koulun FIM-kuljetukseen. Kohteliaat koululaiset nauttivat 

päivästä ja vuoden 2018 Finland Ice Marathonilla silmiinpistävää oli roskaamisen selkeä vähenty-

minen.  
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Nastapyöräily säilytti suosionsa, kun tänä vuonna 25 km, 50 km ja 100 km matkoille starttasi yh-

teensä 43 pyöräilijää. 100 kilometrin pyöräilyn voitti jo kolmannen kerran peräkkäin Toni Tähti 

ajalla 3:13:35. Keskimatkan 50 km voittajaksi ajoi Kuopion Pyöräilyseuran Henri Vehviläinen ajal-

la 1:50:12. Varttimatkan voittajaksi ajoi edellisvuoden tapaan Kuopion Luisteluseuran ja FIM:n 

pitkäaikainen kilpailunjohtaja Timo Oinonen ajalla 0:59:03  

 

Perjantai-illan kuutamoluistelu oli jälleen taianomainen tapahtuma jätkänkynttilöineen ja ilotulituk-

sineen. Pimenevälle Kallaveden jäälle kerääntyi arviolta 5 500 - 6 000 kävijää illan aikana.. 

 

Tapahtuman pääpäivänä lauantaina kuntoiltiin ja kisailtiin eri matkoilla. Kirpeässä pakkassäässä 

startanneen 200 kilometrin kuninkuusmatkan voiton vei Kuopion Luisteluseuran Jarkko Koponen 

ajalla 7:34:05 ja toiseksi sijoittui seurakaveri Ossi Sippu ajalla 7:41:04. Pronssille luisteli hollanti-

lainen Henk Hendrix, joka luisteli 200 kilometriä maaliin peräti 57. kerran. Aamun kovan pakkasen 

vuoksi moni päämatkan luistelija joutui jättämään kisan kesken. Miesten 100 km luistelussa kaksi 

parasta oli niin ikään Kuopion Luisteluseurasta Antero Kotijärven voittaessa ajalla 3:37:17, Joona-

tan Pappisen ollessa toinen ajalla 3:37:46. Viron Kuido Koppel nappasi kolmannen sijan ajalla 

3:37:57. Naisten satasen voittoon luisteli JyPS:n Susanna Ylinen ajalla 3:52:30 ja toiseksi KENSUn 

Kirsi Korpijärvi ajalla 3:59:58. Miesten 50 km:n matkalla kovinta vauhtia piti KuLS:n Ville Män-

nistö 1:48:30, Korven Hongan Matti Huttunen 1:48:35 ja viron Ilja Ostsepkov 1:48:40. Potkukelk-

kailun 50 km:n valtias oli jälleen varkautelainen Markku Levänen 2:16:09. 

 

Yhteensä nastapyöräilyyn, luistelumatkoille, potkukelkkailuun ja lasten Minimarathonille starttasi 

652 osallistujaa 13 eri maasta. Lasten Minimarathonilla oli jälleen ilahduttavasti yli 70 osallistujaa.  

 

Kaiken kaikkiaan tapahtuma onnistui mainiosti ja "pienestä" pakkasesta huolimatta säät suosivat 

tapahtumaa tänä vuonna. Osallistujat saivat nauttia täysmittaisesta 12,5 kilometrin radasta. Koko-

naisuudessaan tapahtuma keräsi noin 12 000 osallistujaa.  

 

PSL:n tapahtumapäällikön toimesta Siilinjärven Pesiksen kokopäiväiseksi toiminnanjohtajaksi siir-

tynyt Marko Heikkinen siirsi tapahtumapäällikön tehtävät PSL:n Tanja Tukiaiselle ja otti itse vas-

taan kilpailun johtajan pestin KuLS:n Timo Oinoselta, joka toimi tärkeänä apuna kilpailun johtajalle 

ja koko organisaatiolle. Huollosta vastasi PSL:n Hanna Holopainen, mentorinaan kokenut Ari Toi-

vanen. Kansliaa hoitivat rutinoituneesti PSL:n Anne Kekäläinen ja Pirjo Hulkko.  

 

 

Vuoden 2019 Finland Ice Marathon on päätetty pidettäväksi 20.–23.2.2019. 

 

 

Finland Ice Marathon historian päivitti 8.3.2019 Marko Heikkinen, ex-tapahtumapäällikkö, kilpai-

lun johtaja vuodesta 2018 alkaen.  

 


